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Skaitmeninės technologijos atlieka svarbų vaidmenį siekiant paspartinti žinių ir švietimo 
prieinamumą, užtikrinti lygybę ir dalyvavimą, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą . 
Tačiau privalome užtikrinti, kaip savo kalboje 2021 m. Skaitmeninės asamblėjos aukšto 
lygio atidarymo sesijoje "Vadovavimas skaitmeniniam dešimtmečiui" svarstė Prezidentė 
L. von der Leyen, kad būtų vykdoma "skaitmeninė transformacija, kurios esmė - žmonės". 

 
DICIPASS konsorciumas mano, kad jaunimas yra sėkmingo perėjimo prie skaitmeninių 
technologijų varomoji jėga, skaitmeninė karta. Jaunimo sektoriaus vaidmuo yra: 

 

padėti su jaunimu dirbantiems asmenims ugdyti teigiamą požiūrį į skaitmeninę 
pilietybę; 
skatinti ugdyti atsakingus, etiškus, pasaulio piliečius skaitmeniniame ir susietame 
pasaulyje, kuriame gyvename; 
sudaryti galimybes su jaunimu dirbantiems asmenims įgyti skaitmeninio 
pilietiškumo kompetencijų, taip stiprinant jų profilį ir gerinant darbo su jaunimu 
kokybę. 

 

Šis priemonių rinkinys - tai trumpas vadovas, skirtas su jaunimu dirbantiems asmenims, 
kad jiems būtų patogiau nagrinėti skaitmeninio pilietiškumo temas, naudotis DICIPASS 
projekto metu sukurtomis priemonėmis ir įgyvendinti programą vietoje. 

 
Kaip jaunimo organizacijos, turime skatinti jaunimą suvokti save kaip skaitmeninius 
piliečius, atsakingus už savo ir savo bendraamžių švietimą, kad jų karta būtų ta, kuri 
skaitmenizacijos pokyčius paverstų visuomene, atsparia skaitmenizacijos grėsmėms ir 
visapusiškai išnaudojančia teigiamą skaitmeninimo potencialą. 

 

 
D R . A M M A L I A P O D L A S Z E W S K A 
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GLOSSAUY 
 
 

D l G l T A L C l T l Z E N S H l P 
 

Tai - pasitikintis, kritiškas ir atsakingas skaitmeninių technologijų naudojimas 
mokymuisi, darbui ir dalyvavimui visuomenėje . 

 
Tai apima informacinį ir duomenų raštingumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, medijų 
raštingumą, skaitmeninio turinio kūrimą (įskaitant programavimą), saugą (nuo 
skaitmeninės gerovės iki kibernetinio saugumo), autorių teises, problemų sprendimą 
ir kritinį mąstymą. Šių kompetencijų ugdymas yra mokymosi visą gyvenimą procesas. 

 

 
D l G l T A L l S A T l O N 

 

Skaitmeninimas - tai skaitmeninių technologijų integravimas į kasdienį gyvenimą; 
tai procesas, kurio metu viskas, kas gali būti skaitmeninama, yra skaitmeninama. 

 
Informaciją ir socialinę sąveiką vis dažniau perduoda technologijos. Nuo draugų, 
bendraujančių per žinučių programą, iki įmonių, turinčių internetinę parduotuvę, ar 
universitetų, siūlančių internetinius kursus. Skaitmeninimas suteikia didžiulių 
galimybių užtikrinti lygias galimybes naudotis ištekliais ir galimybėmis, tačiau jei kartu 
su juo nebus ugdomi skaitmeniniai gebėjimai ir nebus pašalintos prieigos kliūtys, jis 
gali prisidėti prie skaitmeninės atskirties didinimo. 
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D l G l T A L N A T l V E S IR D l G l T A L l M M l G U A N T S 
 

Terminą "skaitmeninis čiabuvis" pirmą kartą pavartojo Marcas Prensky (Marc Prensky, 
2001) straipsnyje "Skaitmeniniai čiabuviai, skaitmeniniai imigrantai", bandydamas 
paaiškinti, kodėl mokytojai, mokydami mokinius, nuolat susiduria su sunkumais. 
Straipsniuose "skaitmeniniai čiabuviai" apibrėžiami kaip: 

 
"pirmosios kartos, užaugusios su šia nauja technologija. Jie visą gyvenimą praleido 
apsupti kompiuterių, vaizdo žaidimų, skaitmeninių muzikos grotuvų, vaizdo 
kamerų, mobiliųjų telefonų ir visų kitų skaitmeninio amžiaus žaislų ir priemonių." 

 
Nuo to laiko "skaitmeninių čiabuvių" idėja buvo kvestionuojama ir pasirodė įvairių 
tyrimų, kuriais siekiama geriau paaiškinti, kas yra ir kas nėra skaitmeninis čiabuvis. Šis 
terminas ginčijamas dėl labai bendro požiūrio, kad visi jaunuoliai yra "skaitmeniniai 
čiabuviai", ir neatsižvelgiama į tai, kad kai kurie jaunuoliai susiduria su įvairiomis 
kliūtimis, trukdančiomis ugdyti įgūdžius ir kompetenciją, reikalingus naudotis 
interneto priemonėmis. 

 
Tuo pat metu skaitmeninis imigrantas - tai asmuo, gimęs prieš plačiai paplitus 
kompiuteriams ir vėliau gyvenime turėjęs perimti skaitmenines technologijas . 

 
Manoma, kad skaitmeniniai imigrantai turi mažiau techninių gebėjimų nei skaitmeniniai 
vietiniai gyventojai, ir teigiama, kad jie niekada negalės įgyti tokio paties lygio 
technologinių įgūdžių ir žinių kaip skaitmeniniai vietiniai gyventojai. Skaitmeniniai 
imigrantai nėra natūraliai pažįstami ar instinktyviai patogūs, todėl turi prisitaikyti prie 
skaitmeninių technologijų , sąsajų ir programinės įrangos naudojimo, o su kompiuteriais 
susipažino jaunystėje arba vėliau gyvenime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7ef: Prensky M. (2001), Digital natives, digital immigrants, On the -ori^on :ol.  , Nr. 5, 1-5.; Prensky 
M. (2004), The emerging online life of the digital native. Ką jie daro kitaip dėl technologijų ir kaip jie tai daro, 
galima rasti adresu: www.marcprensky.com/writing/Prensky- 
The_Emerging_Online_Life_of_the_Digital_Native-03.pdf, žiūrėta 2022 m. kovo 10 d. 

 
7ef: Prensky M. (2001), Digital natives, digital immigrants, On the -ori^on :ol.  , Nr. 5, p. 1-5.  IGI Global - 
Dissemination of Knowledge, prieiga per internetą: https ://www.igi-global.com/dictionary/digital- natives/7645, žiūrėta 
2022 m. kovo 10 d. 
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1. Skaitytojo lūkesčiai 
 

Šiame dokumente skaitytojui pateikiama projekto DICIPASS4YOUTH apžvalga ir 
įgyvendinimo gairės. Bus paaiškinta projekto eiga ir metodika, taip pat trumpai paaiškinta, 
kaip medžiaga atsirado ir kaip ją ketinama naudoti. Be to, šiame dokumente bus 
paaiškinta, kaip viską pritaikyti praktikoje ir kaip maksimaliai padidinti pasiekiamumą bei 
rezultatus. 

 
Bus pateikta nurodymų, pasiūlymų ir patarimų, kaip įgyvendinti projektą, kaip pasiekti 
daugiau žmonių ir kaip sukurti sinergiją su kitomis organizacijomis. 

 
Apskritai tai yra visas DICIPASS4YOUTH įrankių rinkinys: Įgyvendinimui skirtas rinkinys nuo 
A iki Z. 

 
 

2. Įvadas 

 
Skaitmeninė revoliucija didina skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų paklausą, todėl reikia 
investuoti į infrastruktūrą, skaitmeninius prietaisus, išteklius ir priemones bei naujos 
kartos skaitmenines kompetencijas, kad būtų galima patenkinti nuolat kintančius 
poreikius. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, projekte DISIPASS skaitmeninė pilietybė 
pristatoma 14-18 metų amžiaus žmonėms, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių 
turintiems jaunuoliams (pavyzdžiui, NEET, marginalizuotiems, migrantų kilmės ir jauniems 
pabėgėliams, anksti mokyklą palikusiems jaunuoliams ir kt.) 

 
Skaitmeninis pilietiškumas - tai gebėjimas pozityviai, kritiškai ir kompetentingai įsitraukti į 
skaitmeninę aplinką, pasitelkiant veiksmingo bendravimo įgūdžius, praktikuoti žmogaus 
teises ir orumą gerbiančias socialinio dalyvavimo formas, atsakingai naudojantis 
technologijomis. 

 
Projekto pradininkai sukūrė mokymo priemonių paketą, skirtą jaunimo skaitmeninio 
pilietiškumo kompetencijoms ugdyti. Pagrindinis projekto tikslas - padėti su jaunimu 
dirbantiems asmenims ugdyti teigiamą požiūrį į skaitmeninę pilietybę. Atsižvelgiant į 
atsakingų, etiškų, globalių piliečių ugdymo skatinimą, projekte taip pat numatoma sukurti 
DICIPASS 4YOUTH programą ir elgesio kodeksą tarp jaunimo organizacijų. 
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3. Projekto aprašymas 
 

Projektas DICIPASS4YOUTH (European Digital Citizenship Pass for Youth Empowerment and 
Participation - Europos skaitmeninis piliečio pažymėjimas jaunimo įgalinimui ir 
dalyvavimui) yra bendrai finansuojamas ES programos "Erasmus+" lėšomis. 

 
 

Konkrečiai projekto tikslai yra šie: 
 

- Stiprinti su jaunimu dirbančių darbuotojų profilį ir taip gerinti darbo su 
jaunimu paslaugų ir programų kokybę. 

- Skatinti atsakingų, etiškų ir globalių piliečių, kurie būtų pasirengę gyventi 
skaitmenizuotame ir susietame pasaulyje, įgalinimą, kartu sukuriant 
neformaliojo mokymosi galimybes įgyti skaitmeninio pilietiškumo įgūdžių. 

- Sukurti skaitmeninio pilietiškumo kultūros pagrindus organizacijose, 
grindžiamus organizacijų, su jaunimu dirbančių darbuotojų ir jaunų žmonių, 
kurie sukurs sinergiją ir pasitikėjimo bendrijas, elgesio kodeksu 
DICIPASS4YOUTH CONDUCT CODE. 

- Išbandyti DICIPASS iššūkių programos idėją, pagal kurią jaunimas įveikia 
įvairius iššūkius, kad gautų DICIPASS4YOUTH ženklelį, rodantį pagarbų, 
atsakingą ir saugų technologijų naudojimą, pagrįstą skaitmeninio pilietiškumo 
vertybėmis, žiniomis, įgūdžiais ir supratimu. 

 

Pagrindinės tikslinės grupės yra dvi: 
 

- Tiesioginė tikslinė grupė - su jaunimu dirbantys asmenys, kurių profiliai bus 
tobulinami ir stiprinami pagal profesinio tobulėjimo programą, kad jie įgytų 
esminių įgūdžių, reikalingų jauniems žmonėms remti, apsaugoti ir šviesti. Jie yra 
pagrindiniai veikėjai, galintys daryti įtaką jauniems žmonėms ir užtikrinti, kad jie 
turėtų reikiamų skaitmeninių įgūdžių ir supratimą apie saugumą internete. 

- Netiesioginė tikslinė grupė - jaunimas (14-18 metų), ypatingą dėmesį skiriant 
mažiau galimybių turintiems jaunuoliams (pvz., NEET, neįgaliems jaunuoliams). 
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4. Projekto planas 
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5. Projektų rezultatai 
 

a. Intelektinis produktas Nr. 1: Skaitmeninio pilietiškumo jaunimo darbe 
lyginamasis indeksas 

 
 

Įgyvendinant 1 intelektinį rezultatą, kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje (Vokietijoje, Kipre, 
Graikijoje, Graikijoje, Airijoje, Lietuvoje ir Ispanijoje) buvo atlikti tyrimai, siekiant nustatyti 
jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų profilius, susijusius su skaitmeniniu pilietiškumu, 
nacionalinio ir ES lygmens strategijas ir (arba) politiką, susijusią su skaitmeninio pilietiškumo 
skatinimu formaliojo ir (arba) neformaliojo mokymosi srityje, ir mokymo galimybių suteikimą 
su jaunimu dirbantiems asmenims viešajame ir (arba) privačiajame sektoriuje konkrečioje 
srityje. Jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims buvo parengti du skirtingi klausimynai, 
o apibendrinti apklausų ir tyrimų kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje rezultatai buvo 
panaudoti rengiant nacionalines ataskaitas, kurios vėliau buvo sudėtos į DICIPASS4YOUTH 
lyginamąją ataskaitą. Nacionalinėms ataskaitoms partneriai sukūrė visų šalių partnerių 
infografikus {1 pav.} Be to, buvo sudaryta Patariamoji ekspertų grupė, kurios tikslas - remti 
ir stebėti viso projekto ir rezultatų kokybės užtikrinimą. Galiausiai priemonių bankas 
pradėtas kaupti nuo kiekvienoje šalyje partnerėje siūlomų profesinio tobulėjimo galimybių 
jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims rinkimo. 

 
*Galutines versijas ir vertimus galite rasti DICIPASS svetainėje. 

 
 

1 paveikslas: I01 infografikos pavyzdys 

http://dicipass.eu/intellectual-outputs/
http://dicipass.eu/intellectual-outputs/


b. Intelektinis produktas 2: Elgesio kodeksas ir sistema 
 

Įgyvendindami 2 intelektinį rezultatą, partneriai pasinaudojo IO1 parengtos lyginamosios 
ataskaitos išvadomis, kad išanalizuotų skaitmeninio pilietiškumo kompetencijas, kurias reikia 
ugdyti dalyvaujančiose šalyse. 

 
Remdamiesi šalių (Graikijos, Lietuvos, Vokietijos, Kipro ir Ispanijos) ataskaitomis taip pat 
galime išskirti dažniausiai vartojamus ir nurodomus skaitmeninio pilietiškumo raktinius 
žodžius: virtualioji apsauga (40 proc.), e. balsavimas ir atitinkamai e. pilietiškumas (30 proc.), 
skaitmeninis bendravimas (30 proc.). Jaunimas ir su jaunimu dirbantys asmenys 
demonstruoja pakankamas žinias ir supratimą apie skaitmeninę pilietybę, nors apie 70 proc. 
visų dalyvių (įskaitant su jaunimu dirbančius asmenis ir jaunimą) niekada nėra girdėję 
skaitmeninės pilietybės termino. 

 
Tuo remdamiesi partneriai nusprendė, kokių dalykų reikia mokyti jaunuolius, ir suskirstė juos 
į 9 modulius, pavadintus "DICIPASS kompetencijų sistema": Įvadinis modulis - kas yra 
skaitmeninis pilietiškumas 

0 modulis: įvadinis modulis (**) 1 

modulis: Skaitmeninis etiketas 

2 modulis: Skaitmeninė prieiga 
 

3 modulis: Skaitmeninė teisė ir autorių 

teisės 4 modulis: Skaitmeninis 

raštingumas 

5 modulis: Skaitmeninis ryšys 6 modulis: 

Skaitmeninė prekyba 

7 modulis: Skaitmeninės teisės ir atsakomybė 8 

modulis: Skaitmeninis saugumas 

9 modulis: Skaitmeninė sveikata ir gerovė 
 

**Įvadinis modulis: Apžvelgiamos visos su skaitmenine pilietybe susijusios temos, kurias 
apima DICIPASS programa. 
* Išsamią kiekvieno modulio kompetencijų sistemą galite rasti DICIPASS interneto svetainėje 

 
 

9 programos moduliai suskirstyti į tris pagrindines kategorijas: "gerbti", "šviesti" ir 
"apsaugoti". Šiomis kategorijomis siekiama skatinti tokį elgesį: gerbti save ir gerbti kitus, 
šviesti save ir bendrauti su kitais bei saugoti save ir saugoti kitus. Kiekvieną kategoriją 
sudaro trys moduliai, nurodyti toliau pateiktame sąraše, ir su jais susijusios temos. Eiliškumas 
yra atsitiktinis ir nereiškia jokio svarbos svorio. 

http://dicipass.eu/intellectual-outputs/


Pagarba Švietimas Apsaug
oti 

Modulio pavadinimas: 
Skaitmeninė prieiga 
(pagrindinis modulis) 1 
tema: Skaitmeninė 
atskirtis 2 tema: 
Technologijų prieiga 3 
tema: Įrenginių 
prieinamumas 

Modulio 
pavadinimas: 
Skaitmeninė 
komunikacija ir 
bendradarbiavimas 
(pagrindinis 
modulis) 
1 tema: Bendravimas 
naudojant technologijas 
2 tema: Dalijimasis 
informacija ir turiniu 3 
tema: 
Bendradarbiavimas 
skaitmeniniais kanalais 

Modulio pavadinimas: 
Skaitmeninės teisės ir 
atsakomybė (pagrindinis 
modulis) 1 tema: Skaitmeninės 
teisės ir atsakomybė 
2 tema: Kibernetinės 
patyčios 3 tema: 
Skaitmeninis pėdsakas 

Modulio pavadinimas: 
Skaitmeninis etiketas ir 
dalyvavimas (pagrindinis 
modulis) 
1 tema: Skaitmeninis 
etiketas (arba 
netiquette) 
2 tema: Tinklinio etiketo 
taisyklės 3 tema: 
Tinklinio etiketo 
laikymasis įvairiose 
interneto formose 
ryšiai 

Modulio pavadinimas: 
Tema: Skaitmeninė 
komercija (papildomas 
modulis) 1 tema: Saugus 
apsipirkimas internete 
2 tema: Technologijos ir 
tapatybės vagystės 
3 tema: Technologijų ir 
kreditų problema 

Modulio pavadinimas: Tema: 
Skaitmeninis saugumas ir sauga 
(pagrindinis modulis) 
2 tema: Kenkėjiškų, šnipinėjimo 
ir reklaminių programų rizika 3 
tema: Socialinės žiniasklaidos 
saugumas 



Modulio pavadinimas: 
Skaitmeninė teisė ir 
autorių teisės (pagrindinis 
modulis) 
1 tema: Autorių teisių 
pažeidimas 
1.1. Plagiatas 
1.2. Neteisėtas dalijimasis 

failais 
1.3. Programinės 
įrangos piratavimas 2 
tema: Virusų kūrimas 3 
tema: Įsilaužimas 
4 tema: tapatybės vagystė 
internete 
5 tema: Atvirasis šaltinis 
programinė įranga 

Modulio pavadinimas: 
Skaitmeninis raštingumas 
(papildomas modulis) 
1 tema: Informacinis 
raštingumas 
2 tema: Žiniasklaidos 
priemonių naudojimo 
raštingumas 

 
3 tema: Socialinės 
žiniasklaidos 
raštingumas 

Modulio pavadinimas: 
Skaitmeninė sveikata ir 
sveikatingumas (papildomas 
modulis) 
1 tema: Priklausomybė 
nuo interneto 2 tema: 
Psichikos sveikata 3.1 
tema: Fizinė sveikata 
3.2 tema: Kompiuterių 
ergonomika 4 tema: Kaip 
suderinti skaitmeninių 
technologijų naudojimą 

 
1 lentelė: DICIPASS4Y0UTH kompetencijų sistema - moduliai ir temos 



Be to, buvo sukurtas DICIPASS elgesio kodeksas, kuris yra taisyklių, susijusių su dalyvavimo 
žiniasklaidos naudojimu, rinkinys, kurio pagrindinis tikslas - daryti įtaką jaunimui, su jaunimu 
dirbantiems asmenims ir organizacijoms, nes jame bus nurodytos tikėtinos skaitmeninės 
vertybės, nuostatos, įgūdžiai ir kompetencijos, kurias jaunimas, kaip DICIPASS 
BENDRUOMENĖS narys, turi priimti. Be to, jis bus naudojamas kaip abipusis projekto dalyvių 
ir organizacijų susitarimas, pagal kurį jaunimas bus vertinamas, kad gautų DICIPASS4YOUTH 
ŽENKLĄ. 

 
Elgesio kodeksą turi pasirašyti įvairios organizacijos, suinteresuotosios šalys ir profesinės 
organizacijos (asociacijos) vietos ir nacionaliniu lygmeniu ir įtraukti jį į savo praktiką, kad 
organizacijose būtų sukurti skaitmeninės pilietybės kultūros pagrindai. 

 
Vienas iš "DICIPASS4OUTH" tikslų - didinti informuotumą apie tai, kaip svarbu, kad jaunoji 
karta įgytų mokymosi visą gyvenimą įgūdžių, pavyzdžiui, skaitmeninių, socialinių, asmeninių 
ir demokratinių įgūdžių, kurie padės jiems suaugus. 

 
DICIPASS4YOUTH elgesio kodeksas bus grindžiamas 9 skaitmeninio pilietiškumo elementais, 
t. y. skaitmenine prieiga, skaitmenine prekyba, skaitmeniniu bendravimu, skaitmeniniu 
raštingumu, skaitmeniniu etiketu, skaitmenine teise, skaitmeninėmis teisėmis ir 
pareigomis, skaitmenine sveikata ir gerove bei skaitmeniniu saugumu. Šie elementai taip 
pat apibendrinti trijuose toliau nurodytuose elgesio principuose: 

 
� Gerbkite save ir kitus, 
� Mokykitės ir bendraukite su kitais 
� Apsaugokite save ir kitus. 

*DICIPASS elgesio kodeksą galite rasti DICIPASS svetainėje 
 
 

c. Intelektinis produktas 3: DICIPASS4YOUTH: PAGALBINIS PAKETAS, SKIRTAS TIKĖJIMO 
BENDRUOMENĖMS 

 
3 intelektiniame produkte partneriai parengė mokymosi medžiagą (mokomąją medžiagą) 
kiekvienam moduliui (remiantis IO2 sistema). Pagrindinis DICIPASS mokomosios medžiagos 
paketo tikslas - pateikti mokymosi medžiagą, skirtą su jaunimu dirbantiems asmenims ir 
jaunimui, susijusią su "skaitmeniniu pilietiškumu" ir daugiausia su 9 elementais, nurodytais 
IO2. 

 
Kiekvienam moduliui (iš viso 9 moduliai) IO vadovas parengė du šablonus, kuriais turėjo 
vadovautis visi partneriai: 

� Pristatymo šablonas, kuriame kiekvienas partneris parengė kiekvieno modulio 

mokomąją medžiagą. (2 pav.) 

� Mokymo gairės, kai kiekvienas partneris parengė gaires ir instrukcijas 

su jaunimu dirbantiems asmenims ir (arba) DICIPASS programos instruktoriams ir 
(arba) mokytojams, kaip mokyti ir mokyti jaunuolius kiekvieno modulio. 

*DICIPASS mokomąjį paketą anglų, graikų, lietuvių, ispanų ir vokiečių kalbomis galite rasti 
DICIPASS interneto svetainėje 

http://dicipass.eu/intellectual-outputs/
http://dicipass.eu/intellectual-outputs/
http://dicipass.eu/intellectual-outputs/
http://dicipass.eu/intellectual-outputs/
http://dicipass.eu/intellectual-outputs/
http://dicipass.eu/intellectual-outputs/


 
 

2 pav.: Pristatymo šablono pavyzdys 
 
 
 

d. Intelektinė produkcija 4: DICIPASS4YOUTH: "DICIPASS CHALLENGE" 
internetinė vertinimo priemonė ir portalas 

 
Intelektinės veiklos rezultatas Nr. 4, DICIPASS konsorciumas sukūrė: 

� Vertinimo ir patvirtinimo procedūra naudojant "Open Badges Eco-system 

� DICIPASS4YOUTH vadovas 

� DICIPASS iššūkio priemonė (e� mokymosi platforma) 

 
Pirmiausia partneriai parengė dviejų etapų vertinimo ir patvirtinimo procedūrą. Pirmajame 
etape kiekvienam moduliui (iš viso 9 moduliai) buvo sukurtas išankstinio vertinimo 
klausimynas, kurį pildant jaunuoliai turėjo pasitikrinti savo dabartines žinias, įgūdžius ir 
požiūrį į 9 skaitmeninio pilietiškumo elementus. Antrasis etapas apima kiekvieno modulio 
klausimyną po vertinimo, kurį jaunuoliai turi užpildyti po mokymų ir mišraus mokymosi 
(DICIPASS4YOUTH programa), kad būtų patikrintos jų žinios, įgūdžiai ir nuostatos po 
DICIPASS mokymų. 

 
Baigę rengti du klausimynus, partneriai panaudojo 
novatorišką "atvirų ženkliukų" idėją, kuri bus naudojama 
DICIPASS4YOUTH projekte kaip patvirtinimo sistema. 
Atvirieji ženkliukai - tai skaitmeninis įgūdžių, mokymosi 
rezultatų, pasiekimų ar patirties, pavyzdžiui, kietųjų 
įgūdžių (žinių, kompetencijų ir kt.), minkštųjų įgūdžių 
(kritinio mąstymo, bendravimo ir kt.), atvaizdavimas. 

 
Pagrindiniai "Open Badges" privalumai: 

� Ženkleliais galima parodyti įvairesnius mokinio įgūdžius ir pasiekimus, įgytus 

taikant formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi metodus ir veiklas. 

http://dicipass.4learning.eu/
http://dicipass.4learning.eu/
http://dicipass.4learning.eu/


� Ženkliukai yra nešiojami ir patikrinami skaitmeniniai objektai. Visa ši informacija gali būti 

supakuoti į ženklelio vaizdo failą, kurį galima rodyti internetiniuose gyvenimo 
aprašymuose ir socialiniuose tinkluose. Pavyzdžiui, jaunuoliai gali įkelti "Open" 
ženkliukus į savo "LinkedIn" profilį potencialiems darbdaviams ir (arba) 
organizacijoms. 

� Ženkleliai apima kriterijus, pagal kuriuos galima gauti atvirą ženklelį, jo aprašymą. 

pasiekimai, įrodymai, informacija apie ženklelio savininko tapatybę, nuoroda į 
informaciją apie jį išdavusį asmenį ir nuoroda į tai, ką ženklelis simbolizuoja, 
aprašymą. 

� Ženkleliai gali būti naudojami profesiniame arba švietimo kontekste. Tūkstančiai 

organizacijos, įskaitant ne pelno siekiančias organizacijas, pagrindinius darbdavius ar 
švietimo įstaigas, išduoda ženklelius pagal Atvirųjų ženklelių specifikaciją. 

DICIPASS4YOUTH konsorciumas sukūrė po vieną ženklelį kiekvienam moduliui (1 pav.). 
Papildomas ženkliukas, pavadintas "Skaitmeninis pilietis", kaip bendras ženkliukas, kai 
naudotojas uždirba visus modulius / ženkliukus. O ženkliukas "DICIPASS mentorius" yra 
skirtas jaunimo darbuotojams, kurie dalyvaus C1 mokymų renginyje ir bus DICIPASS4YOUTH 
programos mentoriai ir (arba) mokytojai. 

 
DICIPASS konsorciumo nustatyti kriterijai - jaunuoliai turi užsiregistruoti į 
DICIPASS e. mokymosi platformą ir baigti kursus. 

 
Vėliau DICIPASS konsorciumas parengė DICIPASS4YOUTH vadovą, kuris yra vadovas 
(instrukcijų rinkinys), kaip jaunimo darbuotojai ir jaunuoliai gali naudoti atviruosius 
ženkliukus, kas yra atvirieji ženkliukai, kokiais kriterijais remdamiesi jaunuoliai gali pelnyti 
atviruosius ženkliukus ir t. t. 

 

 
1 paveikslas: 0pen Badges Eco-System 

http://dicipass.4learning.eu/


*Vertinimo ir patvirtinimo procedūrą {praeities vertinimo ir patvirtinimo klausimynus} rasite 
DICIPASS e. mokymosi platformoje kiekviename kurse/modulyje. 
*DICIPASS4Y0UTH vadovą galite rasti DICIPASS svetainėje. 

 
Galiausiai partneriai sukūrė DICIPASS iššūkio priemonę (e. mokymosi platformą), kuri yra 
interaktyvi e. mokymosi platforma, skirta su jaunimu dirbantiems asmenims ir jaunimui. E. 
mokymosi platforma suteikia galimybę su jaunimu dirbantiems asmenims užsiregistruoti 
kaip "DICIPASS jaunimo darbuotojams / mentoriams", o jaunuoliams - kaip "studentams". Be 
to, e. mokymosi platformoje talpinami visi IO3 sukurti mokomieji paketai (9 moduliai / 
kursai), išankstinio ir paskesnio vertinimo klausimynai, susieti su "Atvirųjų ženkliukų" 
ženkliukais. Kursus / modulius galima rasti penkiomis (5) kalbomis: anglų, graikų, vokiečių, 
ispanų ir lietuvių. 

 
e. Intelektinis rezultatas 5: DICIPASS4YOUTH COMMUNITIES: 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ RINKINYS 
 

Intelektinę produkciją 5 sudaro: 
 

� DICIPASS įrankių rinkinio projektavimas ir kūrimas 

� DICIPASS programos įgyvendinimas 

 
Pirma, "DICIPASS4YOUTH" priemonių rinkinio tikslas - sukurti išsamų nuo A iki Z priemonių 
rinkinį, į kurį būtų įtraukta visa reikalinga informacija nuo IO1 iki IO5, skirta visiems su 
jaunimu dirbantiems asmenims, organizacijoms, suinteresuotosioms šalims, švietimo 
centrams ir pan., norintiems įgyvendinti programą "DICIPASS4YOUTH" ir įgyti skaitmeninio 
pilietiškumo kompetencijų. 

 
Be to, įgyvendinant DICIPASS programą partneriai kreipėsi į jaunimo darbuotojus ir 
jaunuolius, kad šie dalyvautų ir mokytų/mokytų jaunimą 9 skaitmeninio pilietiškumo 
elementų, sukurtų įgyvendinant projektą DICIPASS4YOUTH. 

http://dicipass.4learning.eu/
http://dicipass.eu/intellectual-outputs/
http://dicipass.4learning.eu/


6. 1 SKIRSNIS: Programos "DICIPASS4YOUTH" įgyvendinimo, 
stebėsenos ir vertinimo gairės 

 
a. A.1. Įvadas 

 
Pirmajame skyriuje "DICIPASS4YOUTH programos įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo 
gairės" pateikiamos gairės ir nurodymai visoms organizacijoms, kaip įgyvendinti 
DICIPASS4YOUTH programą (2 pav.). Be to, 1 skirsnyje pateikiami šablonai, kuriuos kiekviena 
organizacija turi naudoti vykdydama programą (3 pav. - 1-7 priedai). 

 
b. A.2. Programos DICIPASS4YOUTH įgyvendinimo tvarkaraštis ir dalyviai 

 
 

Programa "DICIPASS4YOUTH" bus įgyvendinama Vokietijoje, Kipre, Lietuvoje ir Graikijoje. Visi 
bandymuose dalyvaujantys partneriai turėtų kruopščiai atrinkti įgyvendinimo dalyvius ir 
suplanuoti vykdymo dalį. 

 
Konkrečiai reikėtų aiškiai apibrėžti projekto grafiką, kad būtų užtikrinta, jog viskas vyks taip, 
kaip suplanuota reikiamu metu. Pagal projekto tvarkaraštį įgyvendinimas turi būti baigtas iki 
2021 m. spalio pabaigos. Tam tikromis aplinkybėmis gali būti pratęstas terminas (pvz., 
COVID-19 pandemija). 

 
Kiekvienas partneris atrinks 10-20 jaunų žmonių (studentų), 2 jaunimo darbuotojus 
(mokytojus ir (arba) mentorius) ir 2 ekspertus (jei reikia). Šio projekto tikslinė grupė - 14-18 
metų jaunimas. Jaunimo darbuotojai (instruktoriai / mentoriai), kurie bus atrinkti prieš 
atliekant bandymus, turėtų dalyvauti trumpalaikiuose mokymuose (C1), kurių metu jiems 
bus siūlomas intensyvus mokymo kursas, siekiant 

 
� Sužinokite apie projekto tikslą 

� Susipažinti su DICIPASS4YOUTH platformos naudojimu 

� Susipažinti su DICIPASS4YOUTH mokomuoju rinkiniu 

� Naršykite platformoje ir susipažinkite su vertinimo ir patvirtinimo sistema, 

naudodami "Open Badges". 

� Būti projekto DICIPASS4YOUTH mentoriais 

� Apžvelgti užduotis, kurias ketina atlikti. 



 
ĮGYVENDINIMO TVARKARAŠTIS 

2020 m. 
gruodžio 
mėn. - 

2021 m. 
sausio mėn. 

2021 m. 
sausio 
mėn. 

2021 m. 
vasario - 
birželio mėn. 

2021 m. 
liepos-spalio 
mėn. 

2021 m. spalio 
- gruodžio mėn. 

Dalyvių 
atranka 

Trumpalaik
iai bendri 
personalo 
mokymo 
renginiai(C
1) 

DICIPASS4YOUTH 
planavimas ir 
organizavimas 
Programa 

 
• Suraskite 

dalyvius 
(išsiųskite 
kvietimus, el. 
laiškus ir kt.) 
Kampanija) 

• Sudaryti 
mokymo 
tvarkaraštį 

• Registravi
mo 
procedūra 

• DICIPASS4YOUTH 
nustatymas 
Programa 

DICIPASS4YOUTH 
įgyvendinimas 
Programa 

DICIPASS4YOUTH 
Programos 
ataskaitos ir 
įrodymai 

• Nuotraukos 
• Vertinimo 

ataskaitos 
• Galutinė 

ataskaita 
• Dalyvių 

sąrašas 
• Sutikim

o 
formos 

• Dienos 
pamokų 
planai 

• Tėvų 
sutikimo 
formos 
(jei 
reikia) 

 
 
 

2 paveikslas. Įgyvendinimo tvarkaraštis 
 

 
ĮGYVENDINIMO ŠABLONAI 



 

Priedo Nr. 

 

Šablono pavadinimas 

 

Šablono aprašymas 

1 priedas (https://bit.ly/2Rh9Guy ) Kvietimo laiškas Siunčiama potencialiems 
jaunuoliams ir (arba) su jaunimu 
dirbantiems asmenims registruotis 
į programą DICIPASS4YOUTH. 

2 priedas (https://bit.ly/3fgpF3Y ) Tėvų sutikimas Turi būti siunčiami ir pasirašyti iš 
tėvų / globėjų jaunuolių, kurių 
amžius yra jaunesnis nei 18 metų. 

3 priedas (https://bit.ly/3uKWH2T ) Dienos pamokos planas 
instruktoriui 

Užpildo visi instruktoriai / jaunimo 
darbuotojai / mentoriai / 
instruktoriai, kad būtų sudarytas 
mokymo tvarkaraštis. 

4 priedas (https://bit.ly/3boulDQ ) Registracijos forma Pildo jaunuoliai ir su jaunimu 
dirbantys asmenys, kad galėtų 
atlikti registracijos procedūrą. 

5 priedas (https://bit.ly/3hkOtMM ) Nuotraukos ir vaizdo 
įrašai Sutikimas 

Užpildys jaunuoliai mokymų metu. 

6 priedas (https://bit.ly/3femoSN ) Dalyvių sąrašas Užpildys jaunuoliai mokymų metu. 

7 priedas ( https://bit.ly/33Dyg U ) Sertifikatas Užpildo su jaunimu dirbantys 
asmenys ir pateikia jaunuoliams. 

8 priedas ( https://bit.ly/3hpHUH1 
) 

Vertinimo forma Užpildys jaunuoliai, baigę 
mokymus. 

9 priedas ( https://bit.ly/3uG1dQ8 ) Bandomojo bandymo 
ataskaita 

Pildo partneriai, aprašydami 
programą DICIPASS4YOUTH. 

 

3 pav.: Įgyvendinimo šablonai 
 

https://bit.ly/2Rh9Guy
https://bit.ly/3fgpF3Y
https://bit.ly/3uKWH2T
https://bit.ly/3boulDQ
https://bit.ly/3hk0tMM
https://bit.ly/3femoSN
https://bit.ly/33DygIU
https://bit.ly/3hpHUH1
https://bit.ly/3uG1dQ8


* Priedus rasite šioje nuorodoje 
https://drive.google.com/drive/folders/1imtK1znETGbLtgh0KRa3LuDwc4Qfx9WM?usp=sharing. 

https://drive.google.com/drive/folders/1imtK1znETGbLtghOKRa3LuDwc4Qfx9WM?usp=sharing


c. DICIPASS4YOUTH programos dalyvių atsiliepimai 
 

Surinkome C2 mišraus mobilumo dalyvių atsiliepimus ir pateikėme juos šiam priemonių 
rinkiniui. 

 
 

 

 

 
 



L 

Ką norėtumėte sužinoti/ištirti po šios Pavasario 
mokyklos? 

_.Mentometras 

 
Daugiau apie autorių teises ir 
atviruosius šaltinius, kuriuos naudoja 
"Icon". 

ES žemiausias lygis. skaitmeninis prieinamumas 

 
 
 

Apie tai, kaip žmonės apskritai suvokia ES 
sąvokas 

 
 

Apie sąlygų ir nuostatų bei slapukų 
priėmimą iš tinklalapių 

Sužinokite daugiau apie Europos Sąjungą 
   

Noriu daugiau sužinoti apie ES vaidmenį 
skaitmeninėje erdvėje 

 
 
 
 

  I_A_b_o_u_t_m_u_s_ic  ,11Klimato kaita 11Autorių teisių apsauga 

 
Elgesio kodeksas ir kaip jį tobulinti bei 
diskriminuoti 

 
 
 

aš nenoriu sužinoti daugiau apie idk xDd 

Skaitmeninimo strategijos vietos 
lygmeniu. 

 

A_b_o_u_tc_o_py-_n_·g-_h_t ------ 
Ką daryti, jei buvo pažeistos mano skaitmeninės 
teisės? 

II Nežinau 

' ------------- ' 
 

Kaip apsisaugoti onlln Apsilankyčiau kodavimo klasėje 

 
 
 
 

Daugiau apie tai, kaip "Opps" išviliojo 
mano duomenis. kaip galiu būti 
saugesnis internete 

 
 
 

Ar norėtumėte mokytis DICIPASS e. mokymosi 
platformoje (dicipass.41earning.eu)? 

 
JI llllentrneter 

 

14 

 
Taip, tikrai! 

 
 
 

Mišrus mokymasis 
 

Ne, aš galiu 
tyrinėti pats. 

 
Sudėtingos viktorinos 

Ched savo žinias bv 

Nežinau. 
 

0 
Žinių pripažinimas 

Rca,,vc atviras ženkliukas 
tlial 

 
G
-.I 

 
Kaip panaudoti šias žinias realiame 
gyvenime? 

 
IJust wust wanna learnmore how con Ihelp 
maybe to make betterdigltal rights 

 
Kaip įtraukti kitus žmones, nprocesas, kurio 
metu suprantama, kaip elgtis 
skaitmeniniame pasaulyje. Kaip šviesti 
jaunimą. 

 
Kaip įgyvendinti tam tikrus dalykus savo 
studentų sąjungoje 



 
Aš patobulinau savo žinias apie autorių teises, nes 
nežinojau, kad yra tiek daug skirtingų autorių 
teisių rūšių. 

Kokią žinių sritį, kaip manote, patobulinote po šios 
Pavasario mokyklos? 

..i Mentimetras 

 

 

I..._•t_'""g_then my_en_g_lis_h  ,I I I Europos institucijos ond Lmv 

pagerino mano eogllsh įgūdžius arba kalbos 
borrfe, - 

Žinios ES ir skaitmeninis cltozenshlp 
Skaitmeninė
s teisės 

Poht:ics, lnte:rculturol communrcctlon Pinigų mcnogemen ES struktūra, dlgltc[1iatlon 
    Europos Sąjunga 
Apskritai 

Supratimas, kaip įsitraukti į gyvenimą d191talyje ir 
ką reikia daryti, kad būtų išvengta bet kokių 
problemų. 

rve tikrai išleido savo žinias apie tai, kaip t 
eu wo ks os gerai 05 leorn apie autorių teises' ir 
mv 
r1ghts os o piliečiai internetinėje erdvėje 

Skaitmeninės teisės ir 
re,;pcnslbll1tles 

Ką norėtumėte pridėti prie DICIPASS 
Elgesio kodeksas? 

..i Mentimetras 

Skaitmeninis 
protechonas 

nieko Daugiau veiksmų. cs mes buvome ell 
dascusslng 

Nieko Demond dlgltol nghts visiems. būti aktyviu 
skaitmeniniu piliečiuTaip pat svarbu būti 
pol1tlcolly 
aktyvus. 

I dont reolly know 

Niekas neateina į mmd ot šiuo metu Manau, kad DICIPASS kodas 1s gerai man ot 
dabar. 

Toke kai kurie respcnsabihty iš Individualios 
ir užkrauti ją įmonėms ir (arba) vyriausybėms. 

Kaip mes kalbėjome daugiau įsitraukimo kai 
kurių veiksmų 

Vaikų mokymo mokyklose reglamentavimas 
iš dlgitcl dangers 

Nieko neradau Pakankamai 
geras 

Veiksmų pionas, skirtas 
propaguoti ES 
atstovai 

I 

Konkretesnės taisyklės, kaip gauti teisių gynimo 
priemones dėl teisių pažeidimų 

   

 
Ji turėtų būti demantiškesnė ES pareigūnams. 
Kad i emenlaspektai, pvz., nemokami 
interneto reoch to ell cltilerl$ of the EU 

 
Skaitmeninė sveikata.Labai norėčiau sužinoti 
daugiau apie tai, kaip būti mažiau priklausomam 
nuo technologijų ir elektroninio bendravimo 
internete. 

 
Supratimas ar skirtingas minkštas.dėvėti usoge, 
ho\'I uždaryti dig1t01 pasaulis yra reol vienas. ES 
vaidmuo į ell sudėtingų klausimų 

 
Aš w,11 būti atsargesnis, kai aš om riding t grupės 
pokalbių ir aš ne V.deo skambinti, kai visi miega 

 
Žinios apie dltlgol platformas. kas atviros 
šaltinis Is ir copyrrght įstatymai 



7. 2 SKIRSNIS: Sinergijos ir savanoriškos paramos grupių kūrimas 
- link "DICIPASS4YOUTH COMMUNITIES 

 
Siekiant įtraukti jaunimą, reikia didinti jo balsą ir užtikrinti prasmingas galimybes prisidėti 
prie problemų sprendimo ir skatinti teigiamus pokyčius savo bendruomenėse ir tautose. 
Reikia gerinti partnerystės su jaunimu kokybę, kurti konkretesnes jaunimo dalyvavimo 
platformas, remti esamus vietinius jaunimo tinklus ir iniciatyvas ir įtraukti jaunimą į 
mokslo, technologijų ir inovacijų iniciatyvas. 



KO REIKIA, KAD DICIPASS4YOUTH BENDRUOMENĖS VEIKTŲ? 
Kad DICIPASS4YOUTH BENDRUOMENĖS nariai prasmingai įsitrauktų, jie turi turėti galimybę 
reikšti savo nuomonę ir vadovautis savo interesais, padedami suaugusiųjų mentorių. Jie turi 
turėti laisvę nesutikti ar siūlyti kitokią nuomonę ir nedviprasmiškai turėti galimybę išreikšti 
savo nuomonę. 

 
Jiems taip pat geriau sekasi, kai jiems aiškiai nurodomos funkcijos ir lūkesčiai. Jaunimas 
pageidauja, kad būtų apibrėžti lūkesčiai, nes tai padeda užtikrinti aiškumą, atskaitomybę ir 
skaidrumą tiek jaunimo, tiek organizacijos atžvilgiu. Be to, jaunuoliams turėtų būti siūloma 
rinktis veiklą ir vaidmenis. 

 
Taip pat būtina rengti mokymus ir teikti paramą tokiose bendruomenėse dalyvaujančiam 
jaunimui. Nors svarbu skatinti įgaliojimų suteikimą ir atsakomybę, tai turi būti derinama su 
pakankamu pasirengimu ir parama, kad jaunimui pavyktų pasiekti sėkmę. Labai svarbu, kad 
jaunimas, atliekantis bet kokius vaidmenis, būtų apmokytas, nesvarbu, ar jis atlieka 
bendruomenės poreikių vertinimą, ar kalba konferencijoje, ar padeda rengti kovos su 
kibernetinėmis patyčiomis intervenciją. Mokymai gali būti rengiami konkrečios 
kompetencijos (pvz., programos vertinimas) ar turinio srities (pvz., skaitymo pradinėse 
klasėse) srityje arba būti bendrųjų įgūdžių ugdymo dalis (pvz., viešasis kalbėjimas ar finansų 
valdymas). 

 
Galiausiai DICIPASS4YOUTH BENDRUOMENĖS turėtų atsižvelgti į įvairių jaunimo grupių 
poreikius. Sąvokos "jaunimas" apibrėžtis įvairiose kultūrose ir kontekstuose skiriasi. Kai 
kuriose bendruomenėse jaunimas nustatomas pagal jo atsakomybės šeimai ir bendruomenei 
lygį. Tačiau dauguma organizacijų populiacijai apibūdinti naudoja tam tikrą amžiaus intervalą 
- tačiau net ir jis skiriasi. Nors kiekviena organizacija pati pasirenka, kaip apibrėžti jaunimą, 
svarbu prisiminti, kad žemesnio amžiaus (tarkime, 13-15 metų) jaunuolių poreikiai labai 
skirsis nuo vyresnio amžiaus (tarkime, 16 metų ir vyresnių) jaunuolių poreikių. Į tai turi būti 
atsižvelgta vykdant jaunimo įtraukimo veiklą. Be to, jaunimas turi ir kitų savybių, dėl kurių jo 
gyvenimo patirtis yra unikali, pavyzdžiui, lytis, socialinis ir ekonominis statusas, geografinė 
padėtis (pvz., miestas / kaimas; labiau išsivysčiusi / mažiau išsivysčiusi vietovė ir t. t.), tai, ar 
jis turi negalią, ar gyvena konflikto ar krizės paveiktoje bendruomenėje. Vykdant 
informavimo veiklą ir jaunimo įtraukimo iniciatyvas reikia apsvarstyti, kaip geriausiai įtraukti 
ir paskatinti šias grupes. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, gali būti gera praktika atskirti jaunus 
vyrus ir moteris, kad jie galėtų laisvai reikšti savo mintis ir dalytis atsiliepimais. Kiti 
pasiūlymai, kaip suteikti marginalizuotoms grupėms daugiau galių, yra šie: mentorystė, 
specializuoti lyderystės mokymai, saviugdos seminarai ir aktyvesnis šeimos dalyvavimas 
(Search for Common Ground, 2008). 

 
KOKIE IŠŠŪKIAI KYLA ĮTRAUKIANT JAUNIMĄ? 
Pagrindinis iššūkis įtraukiant jaunimą į DICIPASS4YOUTH BENDRUOMENES yra išskirtinumas, 
kai tik labiausiai privilegijuoti jaunuoliai turi galimybę dalyvauti (O'Donaghue ir kt., 2003). Dėl 
to trūksta reprezentatyvumo, kai jaunimas iš nepalankioje padėtyje esančių grupių turi 
nedaug galimybių prisidėti arba jų neturi ir nedalyvauja sprendimų priėmimo procesuose. Šie 
jaunuoliai dažnai yra lyderiai savo šeimose ar bendraamžių grupėse, tačiau įgyvendintojai ir 
politikos formuotojai gali jų nepastebėti, nes nežino, kaip juos pasiekti, mano, kad jų 
įtraukimas reikalautų per daug išteklių, arba neįžvelgia jų potencialo. 



Dėl IRT infrastruktūros trūkumo taip pat gali kilti sunkumų verbuojant jaunimą dalyvauti 
įtraukiančioje veikloje arba prašant pateikti savo nuomonę. Bendravimas su jaunimu per 
socialinę žiniasklaidą ir interneto svetaines gali būti veiksminga strategija, tačiau ne tokia 
veiksminga, kai dirbama su labiausiai marginalizuotomis gyventojų grupėmis (mEducation 
Alliance, 2020). Sunkiai pasiekiamoms gyventojų grupėms gali būti įmanoma gauti prieigą 
per popierinę apklausą, jaunimo ar tikinčiųjų grupes arba bendruomenės susirinkimuose. 

 
Kadangi jaunimas paprastai turi daug konkuruojančių prioritetų (pvz., mokykla, darbas, namų 
ruoša ir t. t.), gali būti sudėtinga juos suvienyti logistiniu požiūriu. DICIPASS4YOUTH 
COMMUNITIES organizatoriai turi gebėti prisitaikyti prie lankstaus tvarkaraščio ir suprasti, 
kad kai kurie jaunuoliai per tam tikrą laiką gali skirti daugiau ar mažiau laiko, priklausomai 
nuo kitų dalykų, kuriuos jie gali dirbti. Susitikimus gali tekti planuoti vakarais ir savaitgaliais, 
kad būtų skatinamas aktyvesnis jaunimo dalyvavimas. 

 
Iššūkis gali būti ir tai, kaip išlaikyti jaunimo dalyvavimą ilgesnį laiką. Daugeliui organizacijų 
sunku palaikyti jaunimo dalyvavimą arba palaikyti su jais ryšius po to, kai jie baigia sutartą 
veiklą. Kartais gali padėti alumnų tinklų kūrimas naudojant socialinę žiniasklaidą ar kitas 
technologijas. Naudodamiesi šiais tinklais absolventai turi galimybę imtis lyderio vaidmens 
(pvz., dalyvauti alumnų valdyboje, baigus programą tapti instruktoriais), taip pat gali 
konsultuoti dabartinius programos dalyvius. 

 
Į VEIKSMUS ORIENTUOTI JAUNIMO DALYVAVIMO METODAI. 
1. SAVO ORGANIZACIJOJE SUBURKITE NEDIDELĘ DARBO GRUPĘ, KURI RŪPINTŲSI 
"DICIPASS4YOUTH" BENDRUOMENĖMIS. 
Vidinė darbo grupė gali būti su jaunimu susijusios veiklos koordinavimo organas jūsų 
organizacijoje. Ši grupė būtų visų jaunimo įtraukimo iniciatyvų židinys ir galėtų veikti kaip 
vidinė "jaunimo įtraukimo praktikos bendruomenė". Darbo grupėje būtų galima dalytis 
gerąja patirtimi ir ištekliais, koordinuoti ir planuoti pastangas, rengti seminarus ir mokymus, 
planuoti mokslinių tyrimų veiklą. 

 
GERIAUSIOS PRAKTIKOS PATARIMAI 

■ Turėkite aiškų grupės tikslą, darbotvarkę, darbo planą ir pasiekiamus tikslus. 

■ Jei įmanoma, naudokite jau egzistuojančius organizacijos padalinius ir jais remkitės. 

■ Nustatykite procedūras, kad sumažintumėte dalyvavimo kliūtis (pvz., lankstus 

posėdžių laikas ir forma). 

■ Įtraukite jaunus specialistus ir stažuotojus, kad kuo labiau parodytumėte "jaunimo 

požiūrį". 

■ Leiskite grupės nariams dalyvauti skirtingu lygiu, atsižvelgiant į jų laiką ir 

susidomėjimą. 

■ Įtraukite mokymus suaugusiesiems apie pozityvią jaunimo raidą ir darbą su 

jaunimu kelių kartų grupėse. 



■ Suteikite darbo grupės nariams kalbėjimo priemonių rinkinį, kad jie galėtų 

propaguoti didesnį jaunimo įsitraukimą organizacijoje. 

 
 
 

2. AKTYVIAI TVARKYTI NAUJAUSIĄ DICIPASS4YOUTH BENDRUOMENIŲ VEIKLOS 
ŽEMĖLAPĮ. 
Jaunimo dalyvavimo jūsų organizacijoje situacijos apžvalga naudojant žemėlapį yra naudinga 
nustatant "atskaitos tašką", atsižvelgiant į dabartinę jaunimo dalyvavimo pastangų, o 
konkrečiau - DICIPASS4YOUTH BENDRUOMENĖMS, būklę. Žemėlapio sudarymo procesas gali 
padėti jūsų organizacijai inventorizuoti ir koordinuoti esamas jaunimo įtraukimo programas, 
veiklą ir iniciatyvas. Skirdami laiko šiai pradinei veiklai, galite išsiaiškinti, į ką reikėtų sutelkti 
gebėjimų stiprinimo pastangas, ir informuoti apie programų ir darbo planavimą. Papildant 
žemėlapio sudarymo procesą, jūsų organizacija gali atlikti "jaunimo auditą", kad įvertintų 
savo pasirengimą įgyvendinti jaunimo įtraukimo veiklą. 

 
GERIAUSIOS PRAKTIKOS PATARIMAI 

■ Nustatykite aiškų kartografavimo procesą. Kurios organizacijos veiklos sritys, 

susijusios su jaunimo įtraukimu, yra svarbiausios? 

■ Kaip bus naudojami ir (arba) platinami kartografavimo rezultatai? 

■ Skatinkite naudoti jaunimo dalyvavimo rodiklius programos stebėsenai ir vertinimui. 

■ Užtikrinti, kad būtų paskirti asmenys, kurie galėtų vykdyti kartografavimo veiklą, taip pat 

kaip grupė, kuri imsis veiksmų, kad į būsimą programavimą ir politiką būtų įtraukta 
pratybų metu įgyta patirtis. 

■ Svarbu periodiškai įvertinti organizacijos stipriąsias puses, kompetenciją ir 
iššūkius, susijusius su jaunimo įtraukimu, nes keičiasi aptarnaujamos populiacijos, 
taip pat kad jie būtų aktualūs ir toliau, atsižvelgiant į finansavimo ir politikos 
prioritetų pokyčius. Turėtų būti įdiegtas procesas, užtikrinantis, kad žemėlapio 
rezultatai būtų nuolat atnaujinami. 

 

3. AKTYVIAI PALAIKYTI Į JAUNIMĄ ORIENTUOTĄ INTERNETO SVETAINĘ IR SOCIALINĖS 
ŽINIASKLAIDOS INICIATYVAS, SUSIJUSIAS SU DICIPASS4YOUTH BENDRUOMENĖMIS. 
Į jaunimą orientuota interneto svetainė gali būti geras mechanizmas, padedantis pasiekti 
jaunus žmones ir palaikyti ryšius tarp DICIPASS4YOUTH BENDRUOMENIŲ. Ji gali būti ypač 
naudinga kuriant organizacijos veikla besidominčių jaunų žmonių bendruomenę, prašant 
jaunimo nuomonės, reklamuojant renginius, dalijantis informacija apie galimybes ir sudarant 
sąlygas jaunimo teisių gynimui. 

 
GERIAUSIOS PRAKTIKOS PATARIMAI 

■ Jaunimas turėtų dalyvauti kuriant ir prižiūrint svetainę. 



■ Socialinės žiniasklaidos ir interneto veikla turėtų būti grindžiama kampanijomis. 

■ Jei įmanoma, turinį turėtų kurti jaunimas. 

■ Suteikite jaunimui galimybę nuoširdžiai išreikšti save, pavyzdžiui, rašant tinklaraščius 

/ tinklaraščius ar podkastus. 

■ Išvaizda turi būti patogi ir pažįstama jaunimui. 

■ Svarbiausi veiksniai yra funkcionalumas ir turinys. 

■ Ieškokite būdų, kaip pabrėžti jaunimo pasiekimus (pvz., apdovanojimus, meno kūrinius, rašinius). 

■ Įtraukite socialinę žiniasklaidą, pavyzdžiui, "Facebook", "Twitter" ir "YouTube". 

■ Įdiegti mechanizmus, kad jaunuoliai, neturintys prieigos prie interneto ar socialinių 

žiniasklaida vis dar gali pasiekti turinį. Tai galima padaryti kreipiantis į tarpininkus 
(pvz., šalies partnerius, tikėjimo organizacijas, jaunimo grupes). 

 

4. DIDINTI JAUNIMO DALYVAVIMĄ KURIANT, ĮGYVENDINANT IR VERTINANT VEIKLĄ, 
SUSIJUSIĄ SU "DICIPASS4YOUTH" BENDRUOMENĖMIS. 
Nesvarbu, ar tai būtų projekto rengimas, įgyvendinimas, ar vertinimas, jaunimo įtraukimas į 
jūsų organizacijos veiklą gali padėti pagerinti bet kokio jaunimo programavimo aktualumą. 
Integruojant jaunimą į šiuos procesus reikės atlikti daug žingsnių, įskaitant jaunimo savanorių 
ar darbuotojų verbavimą, atranką, mokymą ir mentorystę (Sabo Flores, 2008). Jaunimo 
darbas taip pat turi būti stebimas siekiant užtikrinti, kad jie dirbtų saugiose situacijose ir 
tinkamai atstovautų programai. Ši veikla reikalauja papildomo laiko ir išlaidų iš pradžių, 
tačiau gali duoti didelę grąžą kuriant programas, kuriose siūlomos paslaugos, reikalingos ir 
naudingos jauniems žmonėms. 

 
GERIAUSIOS PRAKTIKOS PATARIMAI 

■ palaipsniui plėsti jaunimo įtraukimo pastangas (pvz., pradėti nuo mažesnių bandomųjų projektų). 

pradžioje), kad būtų galima atidžiau stebėti investicijas ir grąžą. 

■ Sukurkite jaunimui vaidmenis, kurie leistų jiems prasmingai prisidėti. 

■ Užtikrinkite, kad jaunuoliai žinotų, ko iš jų tikimasi. Individualios sutartys su 

jaunimu padeda apibrėžti vaidmenis ir lūkesčius. 

■ Siekdami didinti jaunimo gebėjimus ir stiprinti jų vaidmenį, organizuokite konkrečiam projektui 
skirtus mokymus, 

pavyzdžiui, interviu su pagrindiniais informantais mokymai jauniems vertintojams 
arba konkretaus turinio mokymai (pvz., pasaulinės seksualinės ir reprodukcinės 
sveikatos tendencijos) jauniems politikos propaguotojams. 

■ Svarbiausia, kad suaugusieji padėtų; jaunimas turi turėti tam tikrą atsakomybę ir 

savarankiškumą, tačiau jam taip pat turi būti suteiktas pasirengimas ir parama, kad 

jis galėtų sėkmingai veikti. Lygmuo 

■ palengvinimas priklauso nuo jaunimo įgūdžių ir patirties. 



■ Užtikrinkite, kad suaugusieji būtų informuoti ir pasirengę prasmingai dirbti su 

jaunimu kiekviename proceso etape. 

■ Sukurti jaunimo įtraukimo pastangų vertinimo ir grįžtamojo ryšio ciklą. Tai padeda 
sukurti jaunimo įtraukimo įrodymų bazę, o taip pat potencialiai padėti sukurti labiau 
pagrįstus, tinkamus ir veiksmingus jaunimo įtraukimo metodus. 

■ Rinkitės ir pateikite argumentus dėl jaunimo įtraukimo. 
 

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS 
 

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas, dar vadinamas "piliečių dalyvavimu", yra svarbus 
elementas kuriant valstybę ir palaikant teisingą galios pusiausvyrą organizacijoje ar šalyje 
(Greenwood, 2007; Ihugba ir Osuji, 2011). Suinteresuotosios šalys, kurias, pasak Hill ir Jones 
(2001), galima suskirstyti į vidaus ir išorės suinteresuotąsias šalis, apibrėžiamos kaip "tos 
grupės ir asmenys, kurie gali daryti įtaką organizacijos tikslų įgyvendinimui arba kuriems 
organizacijos tikslų įgyvendinimas daro įtaką" (Freeman & McVea, 2001, p. 23). Šalies ar 
įmonės vykdomos įgyvendinimo programos duos vaisingų rezultatų, jei planus ir programas 
gerai priims suinteresuotosios šalys. Taip pat be suinteresuotųjų šalių dalyvavimo sėkmingas 
programų įgyvendinimas būtų abejotinas ir neaiškus. 

 

 

10 BŪDŲ, KAIP ĮTRAUKTI PROJEKTO SUINTERESUOTĄSIAS ŠALIS 
1. Iš anksto nustatykite suinteresuotąsias šalis. Negalite įtraukti suinteresuotųjų šalių, kol 

nežinote, kas jos yra. Pradėdami projektą, pradėkite nustatinėti suinteresuotąsias šalis. Be to, 
sukurkite projekto suinteresuotųjų šalių registrą. 

2. Paskatinkite suinteresuotąsias šalis kalbėtis tarpusavyje. Rengdami projekto chartiją 
pakvieskite pagrindines suinteresuotąsias šalis į pirmuosius projekto susitikimus. 
Nepamirškite, kad norite kuo greičiau atskleisti ir išspręsti konfliktus. 



3. Stenkitės suprasti, kol būsite suprasti. Stevenas Covey prieš daugelį metų pasidalijo šiuo 
principu. Jis tebėra teisingas. Be to, žmonės nori žinoti, kad pirmiausia tikrai norite išgirsti jų 
požiūrį. 

4. Klausykitės, tikrai klausykitės. Supratimo dalis - rasti laiko, kai įmanoma, pasėdėti akis į akį ir 
iš tiesų išklausyti. Užduokite tiriamuosius klausimus. 

5. Vadovaukite sąžiningai. Norint prasmingai įsitraukti, reikia pasitikėjimo. Sakykite tai, ką 
galvojate, ir galvokite tai, ką sakote. O tada darykite tai, ką sakėte, kad darysite. 

6. Įtraukite suinteresuotąsias šalis į sąmatas. Paprašykite žmonių, kurie atliks darbą, pateikti 
sąmatas. Ir padėkite suinteresuotiesiems subjektams suprasti, kad ankstyvuosiuose 
įverčiuose yra daugiau neapibrėžtumo. Įsipareigokite pateikti patikslintas sąmatas, kai 
projektai bus vykdomi. 

7. Dirbkite su savo komanda. Geriausi projektų vadovai bendradarbiauja su suinteresuotosiomis 
šalimis, kad suskirstytų projektus į rezultatus ir užduotis. Tai padeda visiems geriau suprasti 
projektą. Be to, suinteresuotieji subjektai greičiausiai pritars planui, kurį jie padėjo sukurti. 

8. Valdykite lūkesčius. Kiekviena iš suinteresuotųjų šalių turi lūkesčių, kartais klaidingų lūkesčių. 
Bendradarbiaudami su komanda išsiaiškinsite daugelį šių projekto aspektų. 

9. Pasakykite ačiū. Kai komandos nariai ir kitos suinteresuotosios šalys atlieka užduotis, atsako į 
el. laiškus ir balso pranešimus, informuoja apie dalykus, kurių nežinojote, padėkokite. 

10. Bendraukite, bendraukite, bendraukite, bendraukite. Devyniasdešimt procentų projekto 
vadovo darbo sudaro bendravimas. Sukurkite ir palaikykite komunikacijos planą. Kūrybingi 
projektų vadovai sumažina galimą komunikacijos sutrikimą, nes bendrauja ne vienu ar dviem, 
o įvairiais kanalais. 



8. 3 SKIRSNIS: Kampanija ir peticija 
 

Skaitmeninio pilietiškumo kampanija buvo labai svarbi ne tik skleidžiant informaciją apie patį 
projektą, bet ir didinant informuotumą apie tai, ką reiškia būti internete. Šią kampaniją 
rengėme remdamiesi IO1 atliktų apklausų rezultatais, kurie padėjo mums sukurti 
nacionalinius indeksus. 

 

 
Kampanijos medžiagos pavyzdžiai v.1 

 
Taip pat iškėlėme keletą temų, susijusių su moduliais, kuriuos galite rasti internete, 
pavyzdžiui, skaitmeninė sveikata, skaitmeninis saugumas ir skaitmeninis teisingumas. Taigi, 
per "facebook" ir "instagram" klausėme žmonių, kas jiems rūpi. 

 

Kampanijos medžiagos pavyzdžiai v.2 



DICIPASS podkastas - tai trečiasis šios kampanijos elementas, kuriame kalbamės su keliais 
žmonėmis apie skaitmeninį pilietiškumą ir skaitmeninį privatumą, skaitmeninę prieigą ir 
skaitmenines teises bei pareigas. 

 

 
DICIPASS transliacijos projekto svetainėje 

 
Galiausiai renkame jaunų žmonių nuomonę apie tai, ką reiškia būti geru skaitmeniniu 
piliečiu. Ši veikla buvo įtraukta į 2022 m. gegužės mėn. jaunimo mainų programą, todėl 
nufotografavome keletą dalyvių prie Europos Parlamento Briuselyje. 
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9. 4 SKIRSNIS: Gerieji pavyzdžiai ir praktika 
 

Šiame skirsnyje pateikiami gerieji panašių programų pavyzdžiai ir praktika, kad 
naudotojams būtų suteikta parama pasirengimo etape, išvengta spąstų ir programa būtų 
parengta geriausiu būdu. 

 
Kiekvienas konsorciumo partneris (Vokietija, Kipras, Lietuva ir Graikija) pristatė geriausią 
darbo su jaunimu praktiką, išbandytą vietos seminaruose su įvairiomis jaunimo grupėmis, be 
to, koordinatoriai pateikė pastabų dėl patobulinimų savo šalyse. Kiekviename seminare 
naudota metodika - neformalioji, veiklos tipas - mišrioji offline/online. 

 
 
 

Vokietija: Skaitmeninės teisės ir atsakomybė (1 val. 30 min.) 
 

Užsiėmimo tikslas - supažindinti dalyvius su skaitmeninėmis teisėmis ir suteikti erdvės 
apmąstymams apie asmeninę atsakomybę naršant internete. 
Tikslinė grupė: Tinka grupėms nuo 10 iki 28 žmonių. Dalyviai gali būti suskirstyti į 2-7 
konkuruojančias komandas, svarbiausia, kad kiekvienoje komandoje būtų ne daugiau kaip 4-
5 žmonės. 

 
Metodika:  Metodika: mišri internetinė/neinternetinė.  Neformalioji metodika, mokymasis 
grupėse, savarankiškas mokymasis. Dėlionių sprendimas, grupinis istorijos kūrimas, siekiant 
nurodyti DR (skaitmeninių teisių) pažeidimo atvejį. Apibendrinamoji dalis. 

 
 

Veiklos aprašymas žingsnis po žingsnio: 
 

1. Pirmasis etapas - paaiškinimas. 
 

10 min Pedagogas duoda nurodymus apie būsimą veiklą: 
 

Kituose seminaro etapuose dalyviai privalo laikytis taisyklių: Pasiskirstę į 

komandas. 

- Vienai komandai leidžiama naudoti tik 1 įrenginį, kad prisijungtų prie svetainės. 
 

- Jie gali naudotis tik http://dicipass.eu/ platforma, kad perskaitytų informaciją ir 
sukurtų savo istorijos atvejus. 

 
- Tam vienas pasirinktas asmuo turi užsiregistruoti platformoje. 

 
- Pirmąją vietą užėmusi komanda gauna 1 papildomą tašką 

http://dicipass.eu/


Užsiėmimas susideda iš trijų dalių: 1. mokymasis iš interneto svetainės, 2. istorijos atvejo, 
kuriame nurodomas tam tikros skaitmeninės teisės pažeidimas, kūrimas, 3. varžybos (kas 
pirmas, išklausęs istorijos atvejį, atspėja, kuri iš teisių buvo pažeista, ir kas yra atvejo 
dalyviai). Po kiekvieno teisingo spėjimo komanda gauna 1 tašką (galima nupiešti ant 
popieriaus arba lentoje). 

 
2. Antrasis etapas 10 min. Dalyviai gauna dėlionės gabalėlius (iškirptus originalių formų 
popierius), ant kurių užrašytas vardas ir QR kodas. Popierėlyje nurodoma, kokioms 
skaitmeninėms teisėms jie turi sukurti istorijos atvejus. Tada suranda savo grupės partnerius 
ir prisijungia prie svetainės. Kur kas nors turi užsiregistruoti platformoje (pateikti savo 
asmeninius duomenis), kad gautų prieigą prie kursų Nr. 1 ir Nr. 2. 

 
3. 10 min Baigę registraciją dalyviai turi perskaityti teorinius straipsnius apie skaitmenines 
teises (1 ir 2 pamoka) poskyryje (Skaitmeninės teisės ir pareigos) ir jų aprašymus nuorodoje 
http://dicipass.eu/. 

 
4. 10 min Kiekviena grupė turi sukurti trumpą 5-7 sakinių istoriją, kad parodytų konkrečios 
Skaitmeninės teisės pažeidimo atvejį (paminėtą galvosūkio lape, kurį jie išsprendė ir privertė 
kartu surasti savo komandos narius). 

 
5. 20-30 min (priklauso nuo grupių skaičiaus) kiekviena grupė perskaito savo istoriją, o 
kitos grupės bando atspėti, kuriai iš 7 pateiktų skaitmeninių teisių atstovauja jų atvejis, ir 
paaiškinti, kodėl. 

 
6. 20-30 min Apibendrinamoji dalis klausimų rinkinys dalyviams 

 
- Ar žinojote, kad šios teisės egzistavo prieš seminarą? 
- Ar pastebėjote, kad seminaro metu būtų pažeistos jų pačių teisės (tai, kad jie turėjo 

pateikti savo duomenis registracijai; tai, kad jie galėjo naudotis tik vienu prietaisu 
vienai komandai; tai, kad jie galėjo naudotis tik viena interneto svetaine;)? 

- Kokios institucijos nagrinėja bylas ir formuoja politiką pagal skaitmeninę teisę jūsų 
šalyje (šalis) 

- Kokią atsakomybę numato skaitmeninė pilietybė? 
- Kas gali imtis iniciatyvos propaguojant skaitmenines teises? 
- Kaip, jų nuomone, reikia keisti elgesį po šios veiklos? 

 
Naudotos medžiagos: 

 
- Skaitmeninių teisių pavadinimai su QR kodu 

 
- Svetainė, kurioje pateikiama teorinė informacija ir galimybė užsiregistruoti 

 
- Rašiklis, A4 formato popieriaus lapai istorijoms rašyti (jei reikia). 

 
- Flipchartas, kuriame išvardijamos visos 7 skaitmeninės teisės ir suskaičiuojami taškai kiekvienai 

komandai. 

http://dicipass.eu/


Rezultatai ir komentarai po to, kai buvo palengvinta veikla: Praktika rodo, kad aprašyta 
veikla skatina dalyvius prasmingai apmąstyti skaitmeninimo temas, taip pat vadinamąjį Twist 
(jų pačių teisės buvo pažeistos nepastebimai), parodo, koks nesąmoningai neatsakingas 
dabar yra mūsų dabartinis elgesys internete. Dalyviai pažymėjo, kad žinios apie skaitmenines 
teises jiems buvo naujos, o jų pažeidimo patirtis privertė juos būti atsargesnius ir atsakingiau 
elgtis internete. 

 
Ilgalaikis laukiamas rezultatas - noras skatinti ir didinti informuotumą apie skaitmenines 
teises. Asmeninės atsakomybės jausmas šviečiant kitus šia tema. 

 
 
 

 Kipras: Skaitmeninio raštingumo ir skaitmeninės prieigos tema (1 val. 40 min.) 
 

Skirta jaunimui nuo 16 iki 30 m. Pagrindinis tikslas ir uždaviniai - Supažindinti dalyvius su 
komercinių programų pakeitimo atvirojo kodo programomis galimybėmis, jų įvairove, 
privalumais ir trūkumais. Paskatinti toliau svarstyti apie piratavimo ir nulaužtų komercinių 
programų naudojimo etiką. 

 
Neformalioji metodika, mokymasis grupėse, savarankiškas mokymasis. Grupinė paskaita - 
metodas, leidžiantis patikrinti esamą grupės žinių lygį ir skatinantis aktyvų kiekvieno dalyvio 
dalyvavimą. Barometras - veikla, kuria siekiama paskatinti tolesnę diskusiją ir išryškinti 
skirtingus požiūrius į tam tikrą problemą. 

 
 

Veiklos aprašymas žingsnis po žingsnio: 
 

Sesiją sudaro 2 dalys. 1 

dalis: 45 min. 

15 min Grupinė paskaita - vedėjai turi suskirstyti visus 
dalyvius į komandas ir pateikti paieškos sistemų, 
interneto svetainių ir nemokamų šaltinių / komercinių 
programų, kurias naudojame kasdieniame gyvenime 
ieškodami, saugodami ir keisdami informaciją, 
paveikslėlius. Pvz. 

 
Kitame etape dalyviai turi išsiaiškinti, kokios yra atvirojo 
kodo programos, paieškoti daugiau informacijos 
internete ir jas išbandyti, tada išvardyti, kokias 
komercines programas galima pakeisti atvirojo kodo 
programomis, taip pat nurodyti abiejų programų 
privalumus ir trūkumus. Aptarkite tai grupėse ir 
pasiruoškite tai pristatyti kitoms grupėms. 

 
15 min. - Laikas pasikeisti informacija su kitų grupių 
atstovais. 



15 min Plenarinė diskusija. Apie priežastis, kodėl piratavimas internete yra toks populiarus ir 
kaip galima pakeisti esamą padėtį. 

 
2nd veiklos etapas. Barometro aptarimas 

 
Pedagogas pažymi liniją, kurios vienoje pusėje yra užrašas "visiškai sutinku", o kitoje - 
"visiškai nesutinku". 

 
Tada perskaitykite keletą toliau pateiktų teiginių (toliau) ir paprašykite dalyvių pagal savo 
nuomonę ir įsitikinimus pastatyti save ant linijos, tada paaiškinkite savo poziciją. 

 
Pareiškimai: 

 
- Piratavimas studijuojant yra geras dalykas, nes tik taip studentai gali nuolat 

susipažinti su naujais populiariais filmais. 
- Naudojimasis komercinėmis programomis, pvz., mokama "Spotify", yra 

vienintelis būdas paremti mėgstamus atlikėjus. 
- Atviras šaltinis - vienintelis būdas suteikti jaunimui vienodą prieigą prie 

informacijos ir pramogų 
- Komercinės programos yra pinigų švaistymas, nes turiu nemokamą alternatyvą, 

kuri visiškai atitinka mano poreikius. 
- Apsilankęs šalyje, kurioje galioja griežtos piratavimo taisyklės, turiu laikytis tos 

šalies taisyklių, o ne savo gimtosios šalies, kurioje leidžiama piratauti bet ką. 
- Kai neuždirbate pakankamai pinigų, neturėtumėte mokėti už komercines 

programas. 
- Jei noriu gerų paslaugų, turiu užsisakyti komercines programas 
- Daugiau žmonių gali dalytis ta pačia "Netflix" paskyra ir jiems nereikia kurti 

atskirų paskyrų. 
- Tėvai turėtų mokėti už savo vaikų komercines programas iki tol, kol jie baigia 

universitetą. 
- Turėtume atšaukti atvirąjį kodą, nes įmonės iš jų negauna pelno, todėl negali kurti 

geresnių paslaugų. 
 
 

Naudotos medžiagos: 
 

- Atspausdinkite paieškos sistemų, svetainių ir nemokamų šaltinių / komercinių programų, 
kurias naudojame kasdieniniame gyvenime, pavadinimus. 

 
- Galimybė naudotis internetu, kad būtų galima ieškoti programų, su kuriomis dalyviai nėra susipažinę. 

 
Rezultatai ir komentarai po to, kai buvo palengvinta veikla: Praktika rodo, kad aprašyta 
veikla skatina dalyvius apmąstyti savo elgesį internete ir skatina pokalbį apie komercinių 
programų, kurios anksčiau buvo piratinės, naudojimo etiką. Daugelis jaunuolių pažymėjo, 
kad niekada nėra girdėję apie atvirojo kodo alternatyvas ar jomis naudojęsi, ir buvo labai 
nustebinti, kaip jos skiriasi. Taip pat daugelis jų minėjo norą sužinoti daugiau ir pabandyti 
pakeisti komercinių programų naudojimą atvirojo kodo programomis ir svetainėmis. 



 Ispanija: Seminaras skaitmeninės teisės tema ir tyrimo atvejo apie Europos Sąjungos ir 
"Google" teismo procesą pristatymas (2 val. 45 min.) 

 
Tikslas - parodyti, kaip ES saugo savo piliečius skaitmeninės rinkos konkurencijos srityje. Taip 
pat parodyti asmens duomenų apsaugos svarbą ir vertę. 
Metodologija - neformalusis , grupinis mokymasis, savarankiškas mokymasis, diskusijos, refleksija. 

 
Veiklos aprašymas žingsnis po žingsnio: 

 
Veiklą sudaro 3 etapai: 

 
45 min 1 etapas - dalyviai suskirstomi į 4 lygias grupes ir gauna vieną iš vaidmenų, kurį atliks 
iki seminaro pabaigos. Galimi 4 vaidmenys, kiekvienas iš jų atstovauja realiai bylos šaliai. 
Toliau pateikiamas vaidmenų aprašymas. 

 
Gavę vaidmenį, visi grupės nariai įsitraukia į diskusiją, kad pasiruoštų būsimiems debatams 
su kitų grupių atstovais. 

 
60 min. 2 etapas - debatai; šioje dalyje po vieną kiekvienos grupės atstovą sėda prie stalo su 
trimis kitais ir sudaro 4 asmenų grupę, kuri pradeda debatus, kol teismas priima galutinį 
sprendimą. 

 
60 min 3 etapas Įvertinimas ir atspindys plenarylO 

Susipažinti su kiekvienos diskusijų grupės rezultatais ir parodyti, kad 2018 m. vyko tikra 
teismo byla tarp "Google" ir ES, kuri baigėsi 5 mlrd. dolerių bauda "Google". 

 
Svarbus momentas - norėdami paskatinti dalyvius neieškoti atsakymų internete ir susieti 
atvejo analizę su realiu įvykiu, sugalvojome pakeisti įmonių ir institucijų pavadinimus 
netikrais. Pasibaigus aktyviajai debatų daliai ir įvykus veiklos rezultatų apibendrinimui, 
kviečiame moderatorius baigti demonstruojant šias skaidres: 

 
 



 
 

 

Vaidmens aprašymas: 
 

Ani-trust komisija {atstovauja ES} 
 

Jums rūpi sąžininga konkurencija jūsų šalies skaitmeninėje rinkoje. Gavote skundą iš atvirojo kodo interneto 
naršyklių koalicijos "FairSearch", kuri teigia, kad negali pateikti savo produktų 80 % pasaulio mobiliųjų telefonų, 
kuriuose naudojama atvirojo kodo operacinė sistema "Venera". Priežastis - šiuose mobiliuosiuose telefonuose iš 
anksto įdiegta paieškos sistema "Door" ir "Programėlių parduotuvė "". "Door" ir "App Shop" priklauso 
tarptautinei technologijų bendrovei "tTerra", kuri iš šios situacijos daugiausiai pelnosi. 

 
Užduotis: Uždavinys: ištirti, ką reiškia sąžininga konkurencija ir antimonopolinis reguliavimas. Išklausykite kitų 
grupių argumentus ir nuspręskite, ar tai yra sąžiningos konkurencijos pažeidimas rinkoje, ar ne. Jei taip, 
pasiūlykite baudą. 

 
Bebat {atstovauja "Samsung"} 

 
Esate didelis mobiliųjų telefonų gamintojas. Pasirašėte sutartį su viena didžiausių technologijų bendrovių 
"Terra", kuri už konkurencingą kainą jūsų mobiliesiems įrenginiams suteiks iš anksto įdiegtą paieškos sistemą 
"Door" ir programėlių prekybos vietą "App Shop". Jums tai labai geras sandoris, be to, galite netgi sumažinti 
savo telefonų kainą ir patekti į naują rinkos nišą, kad pasiektumėte daugiau vartotojų. 
Tačiau "FairSearch", alternatyvios "Venera" programėlių prekyvietės koalicija, pateikė ieškinį bendrovei "Terra", 
kuriame teigiama, kad jų sandoris su jumis pažeidžia laisvosios rinkos reguliavimą. Dabar tai tiria Ani-trust 
komisija. Užduotis: Pagalvokite, kodėl jums labiau patiktų sandoris su "Terra", o ne daugiau siūlomų 
programėlių. Sukurkite argumentą, kuris apsaugotų jūsų įmonę nuo didesnių išlaidų ir išlaikytų mažą mobiliojo 
įrenginio kainą. 

 
FairSearch {atstovauja organizacijų konsorciumui, pasivadinusiam Fair} 

 
Esate alternatyvios "Venera" programėlių rinkos koalicija. Teigiate, kad dėl "Terra" požiūrio į "Venera" tapo 
sunku įdiegti alternatyvias "Programėlių parduotuvės" programas, nes tik nedaugelis naudotojų atliks 
papildomą darbą ieškodami papildomos naršyklės. Pateikėte skundą savo šalies antimonopolinei komisijai. 
Užduotis: Sukurkite argumentą, kodėl turėtų būti sąžininga programėlių konkurencija visuose 
mobiliuosiuose įrenginiuose, naudojančiuose atvirojo kodo operacinę sistemą "Venera". 

 
 

Terra {atstovauja "Google"} 
 

Esate tarptautinė technologijų bendrovė, pasirašiusi sutartį su mobiliųjų telefonų gamintoju "Bebat". 
Susitarimas yra toks: kiekviename "Bebat" pagamintame telefone įdiegta atvirojo kodo operacinė sistema 
"Venera" ir turi 
iš anksto įdiegta paieškos sistema "Door" {"Naršyklė} ir jūsų sukurta "Programėlių parduotuvė". Jums tai labai 
naudinga, o jūs džiaugiatės turėdami daugiau vartotojų, besinaudojančių jūsų paslaugomis {už kurias jie, 
žinoma, moka}. 



Tačiau "FairSearch", alternatyvios "Venera" programėlių prekyvietės koalicija, iškėlė jums bylą, teigdama, kad 
jūsų sandoris pažeidžia laisvosios rinkos reguliavimą. Dabar tai tiria Ani-trust komisija. 
Jūsų žiniai, "Venera" naudojama 80 % pasaulio telefonų. 
Užduotis: Sukurkite argumentą, kodėl naudotojams naudinga turėti iš anksto įdiegtą paieškos sistemą ir 
programėlių prekyvietę. 

 
 
 

Naudotos medžiagos: 
 

- Atspausdintos medžiagos su rolių aprašymais / arba paruošti failai, kad juos būtų galima persiųsti į 
skaitmeninį įrenginį 

 
- Projektorius ir PDF failas tikram pavyzdžiui parodyti 

 
 

Rezultatai ir koordinatorių pastabos: Po užsiėmimo dalyviai pastebėjo, kad jie įgijo daugiau 
žinių apie ES institucijų darbą, geriau suprato bendrą šio konkretaus atvejo vaizdą, 
susidomėjo galimybe daugiau sužinoti apie ES politikos ir reglamentų skaitmeninį aspektą, 
norėjo atsakingiau elgtis internete. 

 
 
 

 Graikija: Seminaras skaitmeninės prieigos ir skaitmeninės atskirties tema (1 val. 30 min.) 
 

Šios veiklos tikslas - parodyti skirtingas realijas, susijusias su skaitmenine prieiga tam tikroms 
socialinėms grupėms. Taip pat didinti informuotumą apie kliūtis, kurios gali trukdyti 
žmonėms naudotis skaitmeninėmis technologijomis dėl techninės, programinės įrangos ar 
interneto ryšio trūkumo. Be to, dalyviai bus skatinami ieškoti būdų, kaip žmonės gali įveikti 
šias kliūtis arba bent jau kaip jas sumažinti. Pavyzdžiui, internetinėse parduotuvėse, 
pavyzdžiui, ebay, galima rasti pigių kompiuterių, jei į paiešką įrašomas raktažodis 
"refurbished" ir konkretus kompiuteris arba tam tikri reikalavimai, pvz. 
Tikslinė grupė - 16-30 metų jaunimas. Tinka grupėms nuo 10 iki 28 žmonių. 
Neformalioji metodika, mokymasis grupėse, savarankiškas mokymasis, žaidimo 
elementai, apibendrinimas. 

 
Veiklos aprašymas žingsnis po žingsnio: 

 
1 etapas 

 
1. Supažindinkite dalyvius su tema. Paaiškinkite, kas yra skaitmeninė prieiga, ir 

pabandykite įtraukti juos į pokalbį apie žmonių grupes, kurios susiduria su įvairaus 
lygio sunkumais naudotis internetu. Paprašykite jaunuolių pagalvoti apie savo tėvus ir 
vyresnius giminaičius ar jaunesnius brolius ir seseris, taip pat paminėkite mažiau 
galimybių turinčius žmones ir nepalankioje padėtyje esančias grupes, su kokiais 
sunkumais jie gali susidurti. 

2. Paprašėme dalyvių nurodyti priemones ir (arba) klausimus, kurie, jų manymu, galėtų 
būti naudingi interneto prieigai įvertinti, ir toliau pateikiame kai kurių iš šių klausimų 
sąrašą: 



- Ar namuose turite prieigą prie interneto? 
- Ar turite prieigą prie interneto už namų ribų {mobiliojo ryšio tinklas} 
- Kokiu prietaisu paprastai naudojatės internetu 
- Ar galite sau leisti mokėti už internetą kiekvieną mėnesį, nesutaupydami daug pinigų 
- Ar jūsų mokykloje ir (arba) darbo vietoje galima nemokamai naudotis kompiuteriais ar 

elektroniniais prietaisais 
- Ar esate susipažinę su pagalbinėmis technologijomis, kurios yra kompiuteryje ar 

elektroniniame įrenginyje, kuriuo paprastai naudojatės? 
- Ar fiziškai ir (arba) psichiškai galite naudotis įrenginiu ir naršyti internete 
- Ar kas nors anksčiau mokė jus naudotis elektroniniais prietaisais 
- Jei dabartinis prietaisas nustotų veikti, ar galite iš karto nusipirkti naują? 
- Ar manote, kad naudojantis kompiuteriu ar elektroniniu prietaisu jums reikia 

pagalbos kurioje nors iš toliau išvardytų sričių? 
- Ar esate susidūrę su problema, kad negalėjote sau leisti įsigyti skaitmeninio įrenginio, 

pavyzdžiui, nešiojamojo kompiuterio, kurio jums reikėjo? 
- Ar kada nors susidūrėte su problema, kad negalėjote sau leisti ar naudoti tam tikros 

programinės įrangos, nes ji per brangi arba jos nėra jūsų operacinėje sistemoje { pvz., 
"Android", "Linux", "Mac", "i0S", "Windows"}? 

- Ar esate susidūrę su problema, kad negalėjote prisijungti prie interneto už namų ar 
biuro ribų, nes jūsų mobiliajame įrenginyje įdiegta programinė įranga, kuriai 
reikalinga internetinė prieiga? 

 
Ir kiti klausimai. 2 

etapo veiksmai 

1. Paskirstykite iš anksto paruoštus vaidmenis (pvz., mažas pajamas gaunantys šeimos nariai, 
įskaitant paauglius, vyresnio amžiaus žmonės, asmuo su regos negalia, asmuo su klausos 
negalia, pabėgėliai, perkelti dėl karo, sėkmingas teisininkas, verslo savininkas, parduotuvės 
savininkas, mokytojas, studentas ir pan.) 

 
Paprašykite dalyvių mintyse prisiminti apibūdinančių asmenų vaizdinius ir emociškai 
nusiteikti atsakyti į klausimus iš savo vaidmens perspektyvos kituose veiklos etapuose. Tada 
visus sustatykite į vieną eilę. Perskaitykite dalyvių užrašytus klausimus ir paprašykite jų žengti 
į priekį, jei atsakymas yra teigiamas(taip). 

 
2. Tam tikru momentu dalyviai pastebės, kad kai kurie žmonės yra toli priekyje, o kai kurie 
lieka gale. Taip vizualiai parodoma skaitmeninė atskirtis. (Jei grupė tarptautinė, galima 
naudoti skirtingų tautybių personažus, tačiau SVARBU tinkamai aptarti šią veiklą. 

 
3 etapas Apibendrinimas 

 
Norint užbaigti Kolbo ciklą, labai svarbu palengvinti tinkamą apibendrinimą po veiklos. 
Pirmiausia sutelkite dėmesį į klausimus - kas įvyko ir kokius vaidmenis jie atliko? 

 
Atlikę šią dalį, tęskite emocinę pratimo dalį, ypač - Kaip jautėtės pratimo metu ir po jo? 
Kokias emocijas patyrėte, kai kiti žengė į priekį, o jūs stovėjote ramiai/ Arba atvirkščiai - Ką 
jautėte, kai kiti žengė į priekį, o jūs stovėjote ramiai? 



stovi priekyje ir mato kitus toli už nugaros? Tada pereikite prie sunkumų, su kuriais jie 
susidūrė atsakinėdami į klausimus, vaidindami personažus? Ir galiausiai - Ko juos išmokė šis 
pratimas ir kaip jie gali panaudoti įgytas žinias ateityje? 

 
Naudotos medžiagos: Atspausdintos užduotys, tuščias popierius klausimams užrašyti, 
rašikliai/žymekliai, flipchartai tam tikriems punktams paryškinti. 

 
Rezultatai ir koordinatorių pastabos: Šis užsiėmimas - tai gerai žinomo žmogaus teisių 
pratimo "Žingsnis į priekį" pritaikymas. Žmogiškųjų išteklių srityje ji naudojama grupės 
privilegijoms parodyti, tačiau mums ji pasirodė labai naudinga siekiant perteikti skaitmeninę 
atskirtį ir padaryti ją matomą bei ryškią. Praktika rodo didelį dalyvaujančių jaunuolių 
įsitraukimą kiekviename pratimo etape. Taip pat svarbu paminėti tinkamą palengvinimo 
nuotaiką, nes tai ne pats optimistiškiausias seminaras. 

 
 
 

 Airija: Seminaras skaitmeninio raštingumo tema 
 

Skaitmeninis raštingumas gali būti suprantamas kaip įvairiapusė kompetencija, leidžianti 
rasti, vertinti, tikrinti, naudoti ir skleisti informaciją. Šias kompetencijas labai svarbu ugdyti, 
nes, išpopuliarėjus internetui, jis išlaisvino žmones skleisti informaciją be išorinio leidėjo 
tarpininkavimo. Tai leido sklisti informacijai, kurios vientisumas ir patikimumas anksčiau 
nebuvo tikrinamas. Be to, dėl nemokamo informacijos gavimo kultūros kai kuriais atvejais 
klasikiniuose laikraščiuose sumažėjo žurnalistų, todėl atsirado daugiau galimybių pateikti 
prastesnės kokybės straipsnius, ypač internetiniuose laikraščiuose. 

 
Be to, pastaraisiais metais vis labiau populiarėjo terminas "netikros naujienos", nes 
informacija plito taip greitai ir dideliu mastu, kad net ir neatitinkančią tikrovės informaciją 
žmonės skaitė ar žiūrėjo tiek daug, kad ji atrodė teisinga. Ši problema išryškėja, kai žinomi 
asmenys, turintys daug sekėjų socialinėje žiniasklaidoje, dalijasi dezinformaciją skleidžiančiu 
turiniu. Dėl minėtų priežasčių šiais laikais labai svarbu gebėti rasti teisingą informaciją ir ją 
patikrinti, kad nebūtume apgauti. 

 
Dalyviai susipažins su įvairiomis paieškos sistemomis ir kaip pavyzdį išnagrinės faktą, kad 
galėtų jį patvirtinti, jei matė jį straipsnyje, ir sužinoti, ar jis patikimas, ar abejotinas. Be to, jie 
naudos atvirkštinį vaizdą 
ieškoti kitų to paties paveikslėlio šaltinių, o tai, pavyzdžiui, 
gali būti naudojama siekiant išsiaiškinti, ar paveikslėlis yra 
originalus, ar tik paimtas iš bibliotekos straipsniui 
"papuošti". 

 
Neformalioji metodika, mokymasis grupėse, savarankiškas 
mokymasis. Mišri neprisijungimo ir prisijungimo veikla. 
Kahoot - metodas, leidžiantis įtraukti visus dalyvius į 
draugiškas varžybas, iškelti probleminę temą diskusijai ir 
apmąstyti asmeninę patirtį. 



Veiklos aprašymas žingsnis po žingsnio: 
 

1 žingsnis: Suskirstykite visus dalyvius į komandas ir paprašykite jų nuskaityti šį QR kodą, 
pavadinti komandą ir sužaisti vieną žaidimo raundą. 

 
Arba naudokite nuorodą https://create.kahoot.it/share/dicipass/7f69fba4-16bf-438f-9d57-59afe36166cd 

 
Čia jiems bus pasiūlyta išbandyti kritinį mąstymą ir atpažinti suklastotas nuotraukas nuo tikrų 
bei pasirinkti, ar jos teisingos, ar klaidingos. Pasibaigus žaidimui, parodykite dalyviams 
prezentaciją ir paprašykite jų pabandyti pasinaudoti paieškos sistemomis pagal nuotraukas 
https://tineye.com ir dar kartą pabandyti atpažinti, kurios nuotraukos yra tikros, o kurios - 
netikros. Kad jie galėtų nuskaityti nuotraukas ir išsiaiškinti tiesą - naudokite 
https://docs.google.com/presentation/d/1I45unod8KWo9jhc_-wNkXeTjIJMnW_UC/edit?usp 
=sharing&ouid=114943494902047143165&rtpof=true&sd=true presentation. 

 
Išsiaiškinus tiesą, seminarą svarbu užbaigti plenarine diskusija apie priežastis - kodėl yra tiek 
daug klastočių, kas ir kodėl jas gamina, taip pat apie priemones, kaip jas atpažinti ir kritiškai 
mąstyti. 

 
Naudotos medžiagos: PDF pristatymas, "Kahoot", projektorius, interneto prieiga 

 
Rezultatai ir koordinatorių pastabos: Veikla davė puikių rezultatų, nes atskleidė suklastotų 
nuotraukų realijas ir šiuolaikinių piliečių bei skaitmeninių piliečių kritinio mąstymo būtinybę. 
Išbandę veiklą keliose grupėse, galime užtikrinti dalyvių įsitraukimą ir susidomėjimą. Laiko 
sąnaudos - 1 valanda ir 15 minučių. 

 
 
 

 Lietuva: Seminaras tema - Skaitmeninis pilietis, kas ir kodėl? (1 val. 30 min.) 
 

Skirta jaunimui nuo 16 iki 30 m. Pagrindinis tikslas ir uždaviniai - Supažindinti dalyvius su 
šiuolaikinių piliečių skaitmeninių įgūdžių ugdymo svarba ir parodyti realaus ir skaitmeninio 
pasaulių sąsajas mūsų kasdieniame gyvenime. 

 
Neformalioji metodika, mokymasis grupėse, savarankiškas mokymasis. Grupinė paskaita - 
metodas, leidžiantis patikrinti esamą grupės žinių lygį ir skatinantis aktyvų kiekvieno dalyvio 
dalyvavimą. 

 
Veiklos aprašymas žingsnis po žingsnio: 
Pirmųjų seminarų pradžioje dalyvių prašoma sudaryti skaitmeninių išteklių naudojimo 
kasdieniame gyvenime žemėlapį, apmąstyti, kaip dažnai jie naudojasi asmeniniais įrenginiais 
ir lankosi internete. 10 min. 
Kitame etape paprašėme visų susirasti po partnerį ir dirbti poromis, aptarti sukurtus 
žemėlapius, užpildyti spragas ir pamėginti paminėti visus savo gyvenimo aspektus. 10 min. 
Vėliau paprašėme dalyvių pasiskirstyti į grupes po 4-5 žmones ir išeiti į lauką, stebėti ir 
fotografuoti/filmuoti mus supančio skaitmeninio ir realaus pasaulio sąsajas. (Kai kurios 
grupės ėjo į prekybos centrus, kitos - į gatvę ir stengėsi stebėti ir pastebėti atvejus. 30 min. 

https://create.kahoot.it/share/dicipass/7f69fba4-16bf-438f-9d57-59afe36166cd
https://tineye.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1I45unod8KWo9jhc_-wNkXeTjIJMnW_UC/edit?usp=sharing&ouid=114943494902047143165&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1I45unod8KWo9jhc_-wNkXeTjIJMnW_UC/edit?usp=sharing&ouid=114943494902047143165&rtpof=true&sd=true


Kitame etape pakvietėme visus sukurti tinklaraščio įrašą ir vaizdinius savo pastebėjimų 
pristatymus. (30 min.) ir pristatyti juos likusiems grupės nariams (15 min.). 
Ir galiausiai apibendrinimas - šiame etape visų klausėme, kiek jie jaučiasi skaitmeniniai ir 
kokia jų nuomonė apie tai, kokį skaitmeninės pilietybės apibrėžimą galime naudoti? 

 
Naudotos medžiagos: Interneto prieiga / telefonai / fotoaparatai / nešiojamieji kompiuteriai. 

 
Rezultatai ir koordinatorių pastabos: Per seminarą sužinojome, kad dauguma jame 
dalyvavusių jaunų žmonių niekada neturėjo progos susimąstyti apie tai, kiek daug 
skaitmeninių technologijų naudojame kasdieniame gyvenime. Kai kurie nuėjo į savo telefonų 
nustatymus ir sužinojo - kai kuriose programose, pavyzdžiui, TikTok ir Instagram, 
praleidžiamos valandos. Refleksijos metu daugelis pažymėjo norintys pakeisti dabartinį elgesį 
ir stengtis tam sugaišti mažiau laiko. 

 
 
 

 
10. Išvada 

 
Apskritai šį dokumentą sudaro DICIPASS4YOUTH priemonių rinkinys: Įgyvendinimo 
priemonių rinkinys nuo A iki Z. Jame skaitytojui pateikta projekto DICIPASS4YOUTH apžvalga 
ir programos įgyvendinimo gairės. 

 
Programa gali būti įgyvendinama įvairiomis formomis, t. y. intensyviomis vasaros 
mokyklomis, popamokiniais būreliais, priklausomai nuo kiekvienos šalies partnerės 
konteksto. 



11. Priedai 
 

1 priedas - Kvietimo laiškas 
 

DICIPASS4YOUTH PROGRAMOS 
KVIETIMAS DALYVAUTI 

 

 
Jei esate 15-25 metų amžiaus jaunuolis, šis mokymo seminaras skirtas jums! 

 
DICIPASS4YOUTH komanda kviečia jus dalyvauti 20 valandų nemokamuose mokymuose, 
kuriuos veda patyrę jaunimo darbuotojai ir kurie skirti skaitmeninio pilietiškumo įgūdžiams 
įgyti. 
Skaitmeninis pilietiškumas - tai gebėjimas pozityviai, kritiškai ir atsakingai įsitraukti į 
socialinės žiniasklaidos ir skaitmeninių technologijų kupiną pasaulį! 

 
Kartu išmoksime: 

• Kaip veikti internete 
• Kas yra autorių teisės 
• Kaip išvengti plagijavimo 
• Kas yra neteisėtas dalijimasis failais 
• Kur ieškoti autorių teisėmis neapsaugoto turinio įrankių 
• Kas yra tamsusis internetas ir kodėl jis yra neteisėtas? 
• Kas yra BDAR? 
• Kaip elgiamės internete? 
• Kas yra interneto troliai? 
• Ir dar daugiau!!!! 

 
 

Galiausiai, bet svarbiausia, keturi atrinkti dalyviai turės galimybę pirmaisiais 2022 m. 
mėnesiais apsilankyti Briuselyje ir dalyvauti DICIPASS4YOUTH mokymo veikloje, susitikti su 
kitais jaunais žmonėmis ir dalyvauti įdomiose neformaliose dirbtuvėse! 



*"Erasmus+" programos Europos projektas DICIPASS4YOUTH - tai 6 skirtingų organizacijų iš 6 
skirtingų šalių bendradarbiavimas. Projekto koordinatorius - Culture Goes Europe (CGE) iš 
Vokietijos, bendradarbiaujantis su Emphasys Centre iš Kipro, CCS Digital Education Ltd iš 
Airijos, Open Europe iš Ispanijos, Global Citizen iš Lietuvos ir Pirėjo universitetu iš Graikijos. 

 
Mokymo seminarų pabaigoje visi dalyviai galės pasitikrinti savo žinias ir įgyti atvirą ženklelį 
(ženkleliai parodo platesnį besimokančiojo įgūdžių ir pasiekimų, įgytų taikant formaliojo, 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi metodus ir veiklas, spektrą). 
Norėdami daugiau sužinoti apie projektą, galite apsilankyti oficialioje projekto 
svetainėje http://dicipass.eu/ ir e. mokymosi platformoje 
http://dicipass.4learning.eu/. 

 
Ar turite klausimų? Nedvejodami kreipkitės į mus, kad galėtume suteikti visą reikiamą 
informaciją. 

 
Nekantriai laukiame susitikimo su jumis! 

Malonūs linkėjimai, 

Christiana Yiangou 
 

Projekto tyrėjas ir jaunimo 

darbuotojas DICIPASS4YOUTH 

komanda 

 
 

 

http://dicipass.eu/
http://dicipass.4learning.eu/


2 priedas - Tėvų sutikimas 
 
 

DICIPASS4YOUTH PROGRAMOS 
TĖVŲ SUTIKIMO FORMA 

Aš, žemiau pasirašęs motina / tėvas / globėjas 
 

 , patvirtinu, kad pritariu jo (jos) 

dalyvavimui programos "Erasmus+" Jaunimo sektoriaus programoje "EUROPOS SIGITALINIS 

CITIZENSHIP PASS FOR YOUTH EMPOWERMENT AND PARTICIPATION" (DICIPASS4YOUTH}, 

su sąlyga, kad visi užregistruoti duomenys bus naudojami tik šio projekto tikslais ir bus 

užtikrintas bet kokios asmeninės informacijos konfidencialumas. 

 
 

Vieta ir data:   
 

Parašas:   



 
3 priedas - Dienos pamokos planas instruktoriui 

 
 
 

DIENOS PAMOKŲ PLANAS 
 

Modulis: 
Data: 
Instruktori
us: 

 
 

 
VEIKLA 

 

 
 

 

 
TIKSLAI 

 

 
 
 

 

 
ĮVERTINIMAS 

 

 
 
 

 

 
PASTABOS 

 

 
 
 

 



 

4 priedas - Registracijos forma 
 

DICIPASS4YOUTH PROGRAMOS 
REGISTRACIJOS FORMA 

 
 

ASMENS DUOMENYS 

Vardas (-ai):  

Pavardė:  

Mokykla:  

El. paštas:  

Mobilusis 
telefonas: 

 

INFORMACIJA APIE KURSĄ 

Vardas ir 
pavardė: 

 

Skaičius:  

Data (-os):  

Laikas:  



Asmens duomenų naudojimo deklaracija 
 
 

v' Sutinku, kad projekte DICIPASS4Y0UTH būtų naudojami mano asmens duomenys. 
 
 

Vieta ir data:   
 

Parašas:   
 
 
 
 
 
 

5 priedas - Sutikimo dėl nuotraukų ir vaizdo įrašų forma 
 

DICIPASS4YOUTH PROGRAMOS 
SUTIKIMAS DĖL FOTOGRAFAVIMO IR (ARBA) 
VAIZDO MEDŽIAGOS 

Aš, žemiau pasirašęs (-usi), leidžiu naudoti nuotraukas, vaizdo įrašus ir kitą reklaminę 
medžiagą "Erasmus+" programos "EUROPOS SIGITALINIS MITYBOS PASAS JAUNIMO 
ĮGALINIMUI IR DALYVAVIMUI" viešinimo tikslais. 
(DICIPASS4YOUTH}. Tai gali būti: 
• Dalyvių, dalyvaujančių DICIPASSS4YOUTH veikloje ar renginiuose, nuotraukos gali 
būti publikuojamos straipsniuose arba projekto interneto svetainėje. 
• Projekto interneto svetainėje gali būti rodomi vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti 
DICIPASSS4YOUTH veikloje ar renginiuose dalyvaujantys dalyviai. 
• Reklaminė medžiaga tolesnei veiklai ar renginiams lankstinukuose / interneto 
svetainėse / žurnaluose. Patvirtinu, kad perskaičiau ir visiškai supratau pateiktą 
informaciją ir kad man buvo atsakyta į visus su šiuo sutikimu susijusius klausimus. 
Partnerystė imsis visų priemonių, kad dalyvių nuotraukos ir vaizdo įrašai būtų naudojami tik 
projekto "DICIPASSS4YOUTH" populiarinimo tikslais. 

 
Vieta ir data:   

 
Parašas:   



6 priedas - Dalyvių sąrašas 
 

DICIPASS4YOUTH PROGRAMOS 
LANKOMUMO SĄRAŠAS 

TRENERIS:  

MODULIS (-
IAI): 

 

VIETA:  

DATA:  

 
 
 

A/A VARDAS IR PAVARDĖ EL. 
PAŠTA

S 

SIGNATŪRA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    



 

7 priedas - Sertifikatas 
 

 



8 priedas - Vertinimo formos 
 

• Užpildo jaunuoliai https://forms.gle/FT9VQPyxrpivZRxH7 
 
 

• Su jaunimu dirbantiems asmenims (Redaktoriaus teisės) 
https://drive.google.com/drive/folders/18kWJ689h3P8OiV86tHPOYCLOnwrWyal_?us 
p=dalijimasis 

https://forms.gle/FT9VQPyxrpivZRxH7
https://drive.google.com/drive/folders/18kWJ689h3P8OiV86tHPOYCLOnwrWyal_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18kWJ689h3P8OiV86tHPOYCLOnwrWyal_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18kWJ689h3P8OiV86tHPOYCLOnwrWyal_?usp=sharing
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